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Avisos de Segurança
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

IINSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, 
quando usar a sua Adega de Vinhos, siga estas precauções básicas: 

■  Leia todas as instruções antes de usar 
a adega de vinhos.

■  Conecte o aterramento do produto a
 um terra efetivo.

■   Não remova o aterramento do produto.
 
■  Não use adaptadores e/ou extensões.

■  Se o cabo de alimentação estiver 
danifi cado, ele deve ser substituído 
pelo fabricante ou Rede de Serviços 
Brastemp a fi m de evitar riscos de 
acidentes.

■  Retire o plugue da tomada antes de
 limpar ou consertar o produto.

■  Após limpeza ou manutenção recoloque 
todos os componentes antes de ligar o 
produto.

■  Use materiais de limpeza que não 
sejam infl amáveis. Mantenha materiais 
infl amáveis longe do seu produto.

■  Use duas ou mais pessoas para mover e 
instalar o produto.

■  Não danifi que o circuito de refrigeração.

■  Não danifi que o sistema de gás 
refrigerante.

■  Não utilize quaisquer meios elétricos,
 mecânicos ou químicos para acelerar o
 degelo.

■  Mantenha as aberturas de ventilação do
 produto livres de obstruções.
  
■  Não use ou coloque aparelhos elétricos nos 

compartimentos do produto, a menos que 
expressamente autorizado pelo fabricante.

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. 
Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Existe risco de você perder a vida ou de 
ocorrerem danos graves se as instruções não 
forem seguidas.

ferimentos a você ou a terceiros.

segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.
Estas palavras significam:

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir 
a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Existe risco de você perder a vida ou de 
ocorrerem danos graves se as instruções não 
forem seguidas imediatamente.



■  Este produto não está destinado para ser
 utilizado por pessoas (incluindo crianças) 

com capacidades mentais, sensoriais 
ou físicas reduzidas ou com falta de 
experiência e conhecimento, a menos 
que sejam supervisionadas ou instruídas 
por uma pessoa adulta responsável pela 
sua segurança.

■  Recomenda-se que as crianças sejam
 vigiadas para assegurar que elas não 

estejam brincando com o produto.

■  Não armazene substâncias explosivas 
neste produto, tais como latas de 
aerossol com um propulsor infl amável. 
Os fl uídos podem criar condições de 
explosões.

■  Para prevenir problemas com a gaxeta 
da porta, tenha certeza de que a porta 
esteja completamente aberta ao puxar as 
prateleiras do compartimento.

■  A adega de vinhos precisa estar 
posicionada em local adequado para que 
não haja acesso ao compressor. 

■  Evite transportar a sua adega de vinhos 
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carregada, para que não ocorram 
distorções da adega.

■  Antes de descartar a sua antiga adega 
de vinhos: Corte o cabo de alimentação, 
retire a porta e deixe as prateleiras no 
lugar para que as crianças não possam 
entrar.

■  O gás refrigerante deste produto é o
 R600a. Para evitar incêndios ou 

explosões, infl amáveis e artigos 
explosivos não devem ser colocados 
dentro ou próximos da adega.

■  Este produto destina-se ao uso 
doméstico e aplicações similares, tais 
como:

- Áreas de cozinha em lojas, escritórios e 
outros ambientes de trabalho.

- Casas de fazenda, e uso por clientes 
em hotéis, motéis e outros tipos de 
ambientes residenciais.

- Ambientes do tipo albergues.

- Buffet e outras aplicações não comerciais.

consequências negativas para o meio 
ambiente e para a sua saúde.
O produto não deve ser tratado como 
resíduo doméstico. É necessário entregá-
lo a um ponto de coleta e reciclagem de 
aparelhos elétricos e eletrônicos. 
As crianças deverão ser supervisionadas para 
assegurar que não brinquem com o produto 
ou se escondam nele, já que poderão fi car 
presas e morrerem asfi xiadas.

Antes de descartar seu produto antigo:

■ Corte o cabo de 
alimentação. 

■ Retire a(s) porta(s). 
■ Deixe as prateleiras no 

lugar para que as crianças 
não possam entrar. 

Como descartar o seu
produto antigo

Produtos velhos ou abandonados são 
perigosos especialmente para as crianças, 
pois elas podem fi car presas dentro do 
produto, correndo o risco de sufocamento. 
A correta eliminação deste produto evita 

Risco de Sufocamento

Remova as portas do seu produto 
antigo. 

Não seguir esta instrução pode trazer 
risco de morte ou lesões graves. 


