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Limpeza e Manutenção

Substituindo a Lâmpada
As�Adegas�possuem� um�moderno� sistema� de� iluminação�
interna com LED’s,�ou�seja,�uma�“lâmpada”�de�luz�branca�é�
formada�com�um�conjunto�de�pequenos�emissores�de�luz�de�
estado sólido (componentes eletrônicos).

A�substituição� destas� lâmpadas� somente�poderá� ser� feita�
por um técnico da Rede Nacional de Serviços Autorizados 
Electrolux.

Limpando sua Adega
•� Retire�o�cabo�elétrico�da�tomada�e�remova�todos�os�itens�

do interior da Adega, inclusive as prateleiras e o cesto.

•� Limpe�as�superfícies�internas�com�uma�solução�de�250�ml�
de água morna e 2 colheres de sopa de bicarbonato. 

•� Lave�as�prateleiras�e�o�cesto�com�água�e�detergente�neutro.

•� Limpe� a� parte� externa� da�Adega� com� água�morna� e�
detergente neutro. Enxágüe bem e seque com um pano 
macio limpo.

•� Retire� o�excesso�de� água� da� esponja�ou�pano�quando�
estiver limpando as áreas próximas ao painel de controle 
ou qualquer parte elétrica.

IMPORTANTE
Para�evitar�a�desprogramação�acidental�da�Adega�durante�a�
limpeza,�use�a�tecla�“Trava”,�conforme�descrito�na�página�10,�
no�item�“Trava�do�Painel�de�Controle”.
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Falta de Energia Elétrica
Na maioria das vezes a falta de energia elétrica é corrigida 
dentro�de�poucos�minutos�e�não�deve�afetar�a� temperatura�
interna da sua Adega, desde que você evite abrir a porta do 
aparelho.

Se houver falta de energia por um longo período, você precisará 
tomar alguns cuidados para proteger os itens armazenados, 
conforme�descrito�no�item�“Período�de�Férias”.

Desligamento e Religamento
Se o cabo elétrico foi desconectado, houve falta momentânea 
de energia elétrica ou o aparelho foi desligado acidentalmente, 
você deve aguardar de 3 a 5 minutos antes de religar a Adega. 
Se�você� tentar� ligá-la� antes�desse� tempo,� o�aparelho�não�
funcionará.

Período de Férias
•� Férias curtas: Deixe a Adega funcionando durante as férias 

com menos de três semanas.

•� Férias longas: Se�o�aparelho�não�será�usado�por�alguns�
meses, retire todos os itens do interior da Adega e 
desconecte o cabo elétrico da tomada. Limpe e seque todas 
as�superfícies�internas.�Para�evitar�a�formação�de�odores�e�
mofo, deixe a porta ligeiramente aberta.
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Movendo a Adega
•� Retire�todos�os�itens�do�interior�da�Adega.

•� Fixe�com��ta�adesiva�as�prateleiras�e�o�cesto�na�parte�interna�
da Adega.

•� Gire�os�pés�niveladores�para�a�posição�mínima�para�evitar�
que�eles�sejam�dani�cados.

•� Fixe�a�porta�para�mantê-la�fechada.

•� Certi�que-se� de� que�a�Adega� �cará� na� posição�vertical�
durante�o�transporte.�Proteja�as�superfícies�externas�com�
uma capa ou alguma cobertura similar.

Dicas para Economizar Energia
•����A��Adega�deve�ser�instalada�na�parte�mais�fria�do�ambiente,�
distante de fontes de calor e fora do alcance direto dos raios 
solares.

•� Minimize�o�número�de�vezes�que�a�porta�da�Adega�é�aberta.�
A cada abertura de porta uma parte do ar frio interno é 
perdida para o ambiente e o sistema gasta energia para 
atingir�novamente�a�temperatura�ajustada.

•� Pelo�mesmo�motivo,�quando�abrir�a�porta�da�Adega,�procure�
não�deixar�a�mesma�desnecessariamente�aberta.�
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Caso sua Adega apresente algum problema de funcionamento, antes 
de�ligar�para�o�Serviço�Autorizado�veri�que�abaixo�se�a�causa�da�
falha�não�é�simples�de�ser�resolvida�ou�se�não�está�havendo�erro�na�
utilização�do�aparelho,�o�que�pode�ser�fácil�e�rapidamente�corrigido,�
sem necessidade de aguardar um técnico.

Quando� as� correções�sugeridas� não� forem� su�cientes,� chame� o�
Serviço�Autorizado�Electrolux,�que�estará�à�sua�disposição.

Prováveis Causas / Correções
A�Adega�não�funciona

Substitua o fusível da residência ou 
ligue�o�disjuntor.�A�Adega�deve�ser�
conectada a uma tomada exclusiva.

Fusível da residência 
queimado�ou�disjuntor�

desligado.

Certi�que-se�de�que�o�cabo�elétrico�
foi devidamente conectado na 

tomada.

O�cabo�elétrico�não�está�

conectado.

Não�refrigera�o�su�ciente

Ajuste�a�temperatura�de�acordo�com�
o�tipo�de�vinho�armazenado.�Veja�a�
tabela da página 9.

Ajuste�de�temperatura�

incorreto.

Quando a temperatura ambiente 
está muito alta a Adega precisa 
ser�ajustada�para�uma�temperatura�

mais baixa.

Temperatura�ambiente�

muito alta.

Abra a porta da Adega somente 

quando necessário.

A porta é aberta com muita 

frequência.

Certi�que-se�de�que�a�porta�foi�

totalmente fechada.

A�porta�não�foi�fechada�

completamente.

É preciso deixar um espaço de 
12cm nos lados e na parte traseira 
da�Adega�para�garantir�a�circulação�

do ar.

Não�foram�respeitadas�as�
distâncias mínimas para a 

instalação.

Entre em contato com o Serviço 

Autorizado Electrolux.

A�borracha�da�porta�não�
está vedando corretamente.

Solução de Problemas

Aguarde 5 minutos antes de religar 
a Adega após o retorno da energia.

Não�liga�após�uma�queda�

rápida de energia elétrica.
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Liga�e�desliga�com�frequência

A temperatura ambien-
te está mais alta que o 
normal.

Quando a temperatura ambiente 
está muito alta a Adega precisa 
ser�ajustada�para�uma�temperatura�

mais baixa.

Abra a porta da Adega somente 

quando necessário.

A porta é aberta com muita 

frequência.

Certi�que-se�de�que�a�porta�está�

totalmente fechada.

A�porta�não�foi�fechada�

completamente.

Ajuste�a�temperatura�de�acordo�com�
o�tipo�de�vinho�armazenado.�Veja�a�
tabela da página 9.

Ajuste�de�temperatura�

incorreto.

É preciso deixar um espaço de 12 
cm nos lados e na parte traseira da 
Adega�para�garantir�a�circulação�

do ar.

Não�foram�respeitadas�as�
distâncias mínimas para a 

instalação.

Entre em contato com o Serviço 

Autorizado Electrolux.

A�borracha�da�porta�não�
está vedando corretamente.

Vibração

Aparelho desnivelado. Certi�que-se�de�que�a�Adega�está�
nivelada, com os 4 pés totalmente 

apoiados�no�chão.

A�porta�não�fecha

Aparelho desnivelado. Certi�que-se�de�que�a�Adega�está�
nivelada, com os 4 pés totalmente 

apoiados�no�chão.

Limpe a borracha da porta.A borracha da porta está 

suja.

Certi�que-se�de�que�as�prateleiras�
estão�bem�encaixadas�nas�guias.

As�prateleiras�estão�mal�

posicionadas.
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Ruídos

Você�poderá�ouvir�um�chiado�devido�
ao��uxo�do��uido�refrigerante�no�
sistema. Isso é normal.

Chiados/borbulhas.

A�contração�e�dilatação�das�pare-
des internas pode gerar pequenos 
estalos. Isso é normal.

Estalos.

Aparelho desnivelado. Certi�que-se�de�que�a�Adega�está�
nivelada, com os 4 pés totalmente 
apoiados�no�chão.

Condensação�de�Água�na�Porta

Isso é normal.Se a umidade relativa do 
ambiente estiver acima de 
70%, pode acontecer con-
densação�de�água�na�porta�

da Adega.


