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Alinhamento da porta:

A porta estar paralela aos lados e a parte superior do aparelho. Se o alinhamento for ne-
cessário,�entre�em�contato�com�o�Serviço�Técnico�Autorizado�Electrolux,�a��m�de�solicitar�
a manutenção da sua adega..

Limpeza e Manutenção

MANUTENÇÃO DA SUA ADEGA DE VINHOS
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MANUTENÇÃO DA SUA ADEGA DE VINHOS

Limpezas�periódicas�e�a�correta�manutenção�garantirão�e�ciência,�alta�
performance�e�aumento�da�vida�útil�do�seu�aparelho.�Os�intervalos�de�tempo�
informados para a manutenção do seu aparelho são baseados em condições 
normais�de�uso.

Limpeza Externa (Quando Necessário)
Para�a�limpeza�da�porta,�avental�e�gabinete�deve-se�utilizar�uma�solução�de�
água�morna�com�detergente�neutro.Não�use�limpadores�abrasivos�ou�a�base�
de�solventes.�Use�uma�esponja�macia�e�enxágüe�com�água�limpa.�Enxugue�
com�um�pano�limpo�e�macio�para�evitar�manchas.

Superfícies em Aço Inox
•� Sua�Adega�em�aço�inox�pode�perder�a�cor�se�exposta�a�cloro,�substâncias�

químicas�para�piscina,�água�salgada�ou�limpadores�com�alvejante.

•� Mantenha�a�aparência�do�seu�aparelho�em�aço�inox�como�nova,�polindo-o�
com�um�produto�especí�co�para�aço�inox�uma�vez�por�mês.�Limpezas�
freqüentes�removem�os�resíduos�que�podem�causar�oxidação.�Alguns�
produtos, dependendo do local onde foram instalados, podem precisar de 
uma�limpeza�semanal.

•� NÃO�LIMPE�COM�ESPONJAS�DE�AÇO.

•� NÃO�USE�LIMPADORES�QUE�NÃO�SEJAM�ESPECÍFICOS�PARA�
LIMPEZA�DE�AÇO�INOX�(isso�inclui�limpadores�para�vidro,�azulejos�e�
armários).

•� Se�alguma�superfície�perder�a�cor�ou�estiver�com�manchas,�limpe-a�
rapidamente�com�um�produto�especí�co�para�aço�inox�e�um�pano�não-
abrasivo.�Limpe�sempre�na�direção�do�acabamento�escovado�do�inox.�

•� O�USO�DE�ESPONJAS�ABRASIVAS�PODEM�DEIXAR�INOX�FOSCO.

•� A�ferrugem�que�é�deixada�por�muito�tempo�pode�penetrar�na�superfície�em�
aço�inox,�tornando-se�impossível�de�ser�removida.

CUIDADO
Produtos em aço inox expostos a cloro e umidade, como áreas de tratamento de água 
e piscina, podem sofrer a descoloração do inox. Descoloração por cloro é normal. Veja 
as instruções para limpeza externa do aparelho.
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Limpeza interna (Quando Necessário)
1� Retire�o�plugue�do�cabo�elétrico�da�tomada.

2 Limpe a parte interna do aparelho com uma solução de água morna com 
detergente�neutro�não-abrasivo.

3� Enxágüe�com�água�limpa.

4� Seque�com�um�pano�limpo�e�macio.

5� Reconecte�o�plugue�do�cabo�elétrico�na�tomada.
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Caso o seu aparelho apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar 
para�o�Serviço�Autorizado�Electrolux,�consulte�a�tabela�a�seguir�e�veri�que�se�a�causa�
da�falha�não�é�simples�de�ser�resolvida.�A�tabela�inclui�informações�sobre�problemas�
comuns,�suas�possíveis�causas�e�sugestões�para�solucioná-las.

Problema Causa Solução

Aparelho 
não resfria o 
su�ciente.

Veri�que�as�
temperaturas 
(veja�o�capítulo�
Ajustando�a�
temperatura)

•�O controle está 
programado para uma 
temperatura�muito�alta.

•� As�lâmpadas�
permaneceram�acesas.

•�O��uxo�de�ar�no�avental�
está�bloqueado.

•� A borracha da porta 
não está vedando 
adequadamente.

•� Ajuste�para�uma�temperatura�
mais�baixa�(mais�fria).�
Aguarde�24�horas�para�que�a�
temperatura�estabilize.

•� Apague�as�lâmpadas�tocando�na�
tecla light.

•�O�avental�não�deve�ser�obstruído.�
Veja�o�capítulo�Instalação.

•� Ajuste�a�borracha�da�porta.

Aparelho muito 
frio.

Veri�que�as�
temperaturas 
(veja�o�capítulo�
Ajustando�a�
temperatura)

•�O controle está 
programado para uma 
temperatura�muito�baixa.

•� Ajustar�para�uma�temperatura�
mais�alta�(mais�quente).�Aguarde�
24�horas�para�que�a�temperatura�
estabilize.

As�lâmpadas�
não�acendem.

•� Falha�no�conjunto�dos�
LED’s.

•� Entre em contato com o Serviço 
Autorizado�Electrolux.

As�lâmpadas�
não apagam 
quando�a�porta�é�
fechada

•� A tecla light�foi�tocada.
•�O interruptor da porta não 
está�fazendo�contato.

•� Pressione a tecla light 
para�apagar�as�lâmpadas�
manualmente.

•� Veri�que�se�a�porta�está�
devidamente�alinhada.

Alarmes soando

•� A�porta�está�aberta.
•�Houve falta de energia 
elétrica.

•� A temperatura interna está 
muito�alta.

•� Certi�que-se�de�que�a�porta�está�
devidamente�fechada.

•� Aguarde�24�horas�para�que�a�
temperatura�estabilize.

O aparelho não 
foi energizado 
quando energia 
elétrica�foi�
restaurada

•�O�disjuntor�foi�acionado. •� Veri�que�o�fornecimento�de�
energia�elétrica.

A porta não 
fecha

•� As dobradiças da porta 
estão�desalinhadas.

•� A borracha da porta não 
está�vedando�devidamente.

•� Solte as dobradiças e realinhe 
a�porta.�Fixe�as�dobradiças�
novamente.

•� Vire�a�borracha�180º.�


