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Ligando a Cervejeira

Quando o cabo de alimentação é conectado na tomada, a Cervejeira emite um alarme sonoro e todas 
as luzes do display acendem por 1 segundo.

A temperatura pré-programada é de 10 oC. Assim que o aparelho é conectado na tomada, o indicador de 
atingir temperatura  acende no painel de controle e permanece aceso até que a temperatura interna 
da Cervejeira atinja a temperatura programada (neste caso, a temperatura pré-programada de 10 oC).

Ajuste de temperatura

Toque nas teclas  para selecionar a temperatura desejada.

Cada toque na tecla aumenta ou diminui a temperatura em 1 oC. Para aumentar ou diminuir a tem-
peratura de forma mais rápida, mantenha o dedo em uma das teclas. O indicador de ajuste 
permanece aceso no painel enquanto você estiver programando a temperatura.

A temperatura mínima a ser programada é de -5 oC e a temperatura máxima é de 10 oC.

Após 5 segundos sem tocar nas teclas a programação é concluída, o indicador  e as teclas  
apagam�no�painel�de�controle,�con�rmando�que�a�programação�foi�aceita.

Toda vez que a temperatura interna da Cervejeira é diferente da temperatura programada, o indica-
dor de ciclagem térmica  acenderá no painel, informando que o aparelho está trabalhando para 
atingir a temperatura programada. Este indicador se apagará assim que a temperatura programada 
for alcançada.

Iluminação interna

Toda vez que a porta da Cervejeira é aberta, a luz interna acende.

Toque na tecla  para acender lâmpada interna com a porta da Cervejeira fechada. A tecla 
permanece acesa no painel.

Para desligar, toque novamente na tecla .

Como travar/destravar o painel de controle

Para travar o painel de controle e evitar que a programação seja desfeita, mantenha o dedo 
na tecla  por 2 segundos. 

O�aparelho�emitirá�um�sinal�sonoro,�as�teclas�do�painel�de�controle��carão�travadas�e�o�ícone�  
acenderá no display.

Para destravar o painel, toque na tecla  novamente por 2 segundos e o ícone apagará no display.

Função Turbo

Esta função permite um resfriamento mais rápido das bebidas. O tempo máximo desta função é de 
1 hora.

Para ativar a função, pressione a tecla . O indicador de temperatura exibe -5 oC e o indicador 
de ciclagem térmica  permanecerá aceso no painel por uma hora, mesmo que a temperatura 
de -5 oC já tenha sido alcançada.
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Depois de uma hora, um alarme soará apitando 3 vezes e a tecla  pisca 3 vezes no painel de 
controle e apaga, indicando que a função Turbo foi cancelada automaticamente. Em seguida, a 
Cervejeira volta a operar na temperatura programada anteriormente.

Para cancelar a função Turbo antes de uma hora, pressione a tecla  novamente.

A função Turbo e o modo Festa não podem ser ligadas simultaneamente.

Modo Festa

A função festa, quando ativada, mantém a capacidade de refrigeração máxima por 6 horas, mesmo 
com várias aberturas da porta.

Para ativar a função, pressione a tecla . O indicador de temperatura exibe -5 oC e o indicador 
de ciclagem térmica  permanecerá aceso no painel por 6 horas, mesmo que a temperatura de 
-5 oC já tenha sido alcançada.

Depois de 6 horas, um alarme soará apitando 3 vezes e a tecla  pisca 3 vezes no painel de controle 
e apaga, indicando que a função Festa foi cancelada automaticamente. Em seguida, a Cervejeira 
volta a operar na temperatura programada anteriormente.

Para cancelar a função Festa antes de 6 horas, pressione a tecla  novamente.

O modo Festa e a função Turbo não podem ser ligadas simultaneamente.

Alarme de porta aberta

Quando a porta da Cervejeira é aberta o indicador  acende no painel de controle.
Se�a�porta��car�aberta�por�mais�de�4�minutos,�este�indicador�começará�a�piscar�e�o�produto�emitirá�
um sinal sonoro. Para parar o alarme, feche a porta.

Cancelando os alarmes sonoros

Para cancelar os alarmes sonoros, mantenha os dedos nas teclas  ao mesmo tempo por 2 
segundos. 

Para voltar a ouvir os alarmes sonoros, mantenha os dedos nas teclas  ao mesmo tempo por 2 
segundos novamente. O aparelho emitirá um sinal sonoro para indicar que a programação foi aceita.

Modo Economia de Energia

Para manter as teclas e indicadores apagados no painel de controle, enquanto a Cervejeira estiver no 

modo stand by, mantenha o dedo na tecla  por 2 segundos. O aparelho emitirá um sinal sonoro 
para indicar que a programação foi aceita.
Para que as teclas e os indicadores voltem a permanecer acesos no painel, mantenha o dedo na 

tecla  por 2 segundos novamente. O aparelho emitirá um sinal sonoro para indicar que a progra-
mação foi aceita.


