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LIGANDO O APARELHO

A�sua�Adega�de�Vinhos�Electrolux�sai�de�fábrica�ajustada�para�a�posição�ON 
(Ligada).�Para�desligar�pressione�a�tecla�ON/OFF�por�3�segundos.�Para�ligar�
repita�o�mesmo�procedimento,�pressione�a�tecla�ON/OFF�por�3�segundos.

AJUSTANDO A TEMPERATURA

Para�veri�car�a�temperatura�com�precisão,�coloque�um�
termômetro dentro de uma garrafa plástica (tipo pet), 
parcialmente�preenchida�com�água.�Feche�a�tampa�da�
garrafa.

Coloque�a�garrafa�dentro�da�Adega,na�posição�que�deseja�
veri�car�a�temperatura,�por�24�horas.�Evite�abrir�o�aparelho�
durante�o�período�de�teste.�Depois�de�24�horas,�veri�que�a�
temperatura�da�água.

Toque�nas�teclas�(+)�ou�(-)�para�ajustar�a�temperatura�de�
acordo�com�o�desejado.�O�display�começará�a�piscar�depois�
do�primeiro�toque.�10�segundos�depois�que�qualquer�tecla�
é�pressionada,�o�aparelho�emitirá�um�bip�indicando�que�a�
programação�foi�aceita.

Alguns fatores que podem afetar a temperatura interna são:

1� Ajuste�de�temperatura.

2� Temperatura�do�local�onde�a�Adega�está�instalada.

3� Número�de�vezes�que�a�porta�é�aberta�e�fechada.

4� Quantidade�de�tempo�que�a�lâmpada�interna�permanece�acesa.�Isto�afeta�
primeiramente�as�garrafas�armazenadas�nas�prateleiras�superiores.

5� Instalação�do�aparelho�sob�a�incidência�direta�da�luz�do�sol�ou�próximo�a�fontes�
de�calor.
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DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

ALARMES

Conserva energia apagando as lâmpadas internas e as teclas do painel de controle. 

Para ativar ou desativar a função VAC pressionar a tecla ON/OFF por 5 segundos.

Toque nas teclas (+) e (-) ao mesmo tempo para mudar a exibição da temperatura 

de Fahrenheit para Celsius e vice-versa.

Acende as lâmpadas internas manualmente, mesmo quando a porta está fechada. 

Cada vez que a tecla é tocada a intensidade das lâmpadas internas mudam de 

“Desligado” para “Baixa Intensidade”, depois para “Máxima Intensidade” e para 

“Desligado” novamente. As lâmpadas internas apagam depois de 120 minutos; 

neste momento, as lâmpadas podem ser acesas novamente se desejado.

Toque na tecla on/ff por 3 segundos para desligar o sistema de resfriamento. O 

display exibirá “OFF”. ESTA OPÇÃO NÃO DESLIGA O FORNECIMENTO DE 

ENERGIA PARA O APARELHO.

Para ativar ou desativar a função LocTravar Painel, pressionar a tecla lock por 3 

segundos.

VAC
(modo férias)

°F�ou�°C�
modo tempera-
tura

light
(lâmpadas inter-
nas)

on off
(liga/desliga)

Loc
modo travar 
painel

Se a porta for deixada aberta por 5 minutos, o aparelho emite um bip e o indicador 
door ajar acende do painel. 

Se houver falta de energia elétrica ou quando o aparelho é conectado à energia 
pela primeira vez, emite um bip e o indicador power fail acende no painel. Para 
apagar a mensagem, pressionar uma vez a tecla On/Off.

Para apagar a mensagem “alarm reset” pressionar uma vez a tecla ON/OFF

door ajar
(porta aberta)

power fail
(falta de energia)

alarm reset

Funcionamento
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Siga os procedimentos abaixo para estocar a sua Adega de Vinhos:

-� Os�vinhos�branco�e�espumante�devem�ser�mantidos�nas�prateleiras�inferiores�
e�centrais,�e�o�vinho�tinto�nas�prateleiras�superiores.

-� A�estocagem�das�garrafas�deve�ser�intercalada�e�deve�começar�pela�prateleira�
expositora�inferior,�de�trás�para�a�frente.

-� As�outras�prateleiras�devem�ser�abastecidas�de�forma�similar,�começando�pela�
parte�posterior.

RECOMENDAÇÕES PARA ESTOCAGEM

Sua�Adega�de�Vinhos�acomoda�48�garrafas�(750�ml).O�aparelho�possui�
5 prateleiras superiores que acomodam 8 garrafas em cada uma e duas 
prateleiras�inferiores�que�acomodam�4�garrafas�em�cada�uma.�As�prateleiras�
foram especialmente desenvolvidas para permitir o armazenamento horizontal 
apropriado�para�o�vinho.�A�rolha�permanece�úmida,�impedindo�que�o�ar�entre�na�
garrafa.

NOTIFICAÇÕES

Após 6 meses de uso, o display exibe AF�para�indicar�que�o��ltro�de�ar�deve�ser�
substituído. O aparelho continua funcionando normalmente. Quando uma tecla é tocada, 
o�indicador�apaga�no�display�por�10�minutos.�Assim�que�o��ltro�é�substituído,�pressione�a�
tecla on/off por 3 segundos para apagar o indicador AF no display por mais 6 meses.

�ltro�de�ar

ARMAZENAMENTO CORRETO

Se�uma�tecla��ca�travada,�o�display�exibe�S1 a S8.�Se�mais�de�uma�tecla��cam�travadas,�
o display exibe Ser. Caso ocorra alguns destes erros, o aparelho pode continuar 
funcionando normalmente, mas a placa deve ser substituída. Para isso, entre em contato 
com o Serviço Autorizado Electrolux imediatamente.

códigos de 
erro
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DICAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO

O seu aparelho está equipado com um sistema de prateleira que fornece ajuste máximo e perso-
nalização da disposição de prateleiras.

Levante a frente 
da prateleira

Nunca tente mover uma prateleira 
carregada, remover tudo da prate-
leira antes de retira la. Use as duas 
mãos para mover a prateleira.

Para remover uma prateleira a partir do quadro:

 
• Estender a prateleira do armário até que ele pare.
• Descarregar a prateleira.
• Levanta-se na frente da prateleira para desengatar as 
partes deslizantes. remover a prateleira do armário.

CUIDADO


