
Para retirar as
prateleiras é necessário
que a porta esteja
aberta no ângulo
correto (150°)
conforme indicado na
figura. Esse sistema
garante que as prateleiras não sejam
removidas do produto por acidente. 

150° 

Para ligar/desligar a iluminação interna,
pressione a tecla       localizada no lado
direito do painel de controle.

ILUMINAÇÃO INTERNA

Para sua tranqüilidade, sua adega
climatizada possui um sistema que
monitora o seu funcionamento.
Caso seu produto apresente alguma
irregularidade, o visor mostrará o
código “Er”.
Para solucionar o problema entre em
contato com a Rede de Serviços
Brastemp (capa).

SISTEMA DE ALARME

5

Seu produto possui 5 prateleiras
aramadas com capacidade para
armazenar 2 garrafas em cada uma
delas. Mais 2 garrafas podem ser
armazenadas na parte de baixo do
compartimento totalizando 12 garrafas.

PRATELEIRA PARA
GARRAFA DE VINHO

RETIRANDO AS PRATELEIRAS

Componentes da Adega Climatizada

Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que
não sejam inflamáveis. 

Não seguir esta instrução pode
trazer risco de vida, incêndio ou
de explosão.

Manutenção e Cuidados
LIMPEZA

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes
de efetuar qualquer manutenção
ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes
antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode
trazer risco de vida ou choque
elétrico.

Para ajustar a temperatura interna,
pressione as teclas     e     até atingir a
temperatura desejada.
A faixa de temperatura vai de 18°C
(menos frio) até 12°C (mais frio).
Após o ajuste de temperatura o visor
irá piscar por alguns segundos e
mostrará a temperatura selecionada.
O sistema eletrônico de refrigeração
será acionado até que o
compartimento interno atinja a
temperatura selecionada.

Temperaturas recomendadas para
resfriamento de vinhos tintos:

Tintos 14 a 18°C.

Sua Adega Climatizada utiliza um
sistema eletrônico de refrigeração que
dispensa a utilização de compressores.
O sistema eletrônico de refrigeração
garante uma temperatura mais estável e
uma menor vibração no compartimento
de vinhos quando comparado a
produtos que utilizam compressores.
O sistema eletrônico de refrigeração
consegue baixar a temperatura do
compartimento de vinhos em até 15°C
sendo recomendada a sua utilização
para armazenamento de vinhos tintos.
Para uma melhor performance é
recomendado que seja utilizado em
uma temperatura ambiente de até
25°C. Após conectar o plugue na
tomada automaticamente o painel de
controle mostrará “12” que é o valor
de temperatura ajustado de fábrica.

Usando a Adega Climatizada

CONTROLE DE TEMPERATURA

Tecla liga e
desliga a

iluminação
interna

Tecla      :
aumenta a

temperatura

Visor:
mostra a
temperatura
selecionada.

Tecla      :
diminui a
temperatura

lauro
Textbox


