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Nomes dos Componentes da Adega

Prateleira 
superior 
para vinhos 

Prateleira 

de madeira 

Divisória
do meio 

Porta de vidro 

Puxador da porta

Fibra de carbono activada Parafuso 
calante 
ajustável

Painel de Controlo Geral

WS50GDBI
(Capacidade para 

50 garrafas)

WS92GDBI
(Capacidade para 

92 garrafas)

WS136GDBI
(Capacidade para 

136 garrafas)

WS151GDBI
(Capacidade para 

151 garrafas)
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O uso deste electrodoméstico destina-se exclusivamente ao 
armazenamento de vinho.  Antes de usar este equipamento, cumpra as 
seguintes regras básicas de segurança: 
1. Leia as instruções antes de utilizar este equipamento pela primeira vez.
2.  Use este equipamento apenas para o fim que se destina, conforme

descrito no Guia do Utilizador e de cuidados de manutenção.
3. Antes de utilizar, a Adega de Vinhos deverá ser correctamente instalada,

de acordo com as instruções de instalação. Veja as instruções de
aterramento na secção referente à instalação.

4. Este equipamento destina-se apenas a uso doméstico. Se for usado para
fins industriais ou comerciais, assegure-se que cumpre as normas e
regulamentos pertinentes. Este equipamento pode ser utilizado por
crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades
físicas, psíquicas ou sensoriais reduzidas, ou pessoas com falta de
experiência ou conhecimento, desde que supervisionadas ou que tenham
recebido instruções relativas à utilização deste equipamento de forma
segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não deverão
brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção do equipamento
não devem ser realizadas por crianças sem a devida supervisão.

5. Posicione o equipamento de forma a que a tomada fique acessível.

6.  Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo
fabricante, serviço de assistência ou um técnico qualificado, de forma a
evitar situações de risco.

7.  Mantenha    as aberturas de ventilação desobstruídas, tanto no recinto em
que está colocado o aparelho, como na estrutura em que está encastrado.

8.  Não utilize dispositivos mecânicos ou outros métodos para acelerar o
processo de descongelação, além dos recomendados pelo fabricante.

9.  Não danifique o circuito de refrigeração,
10.  Não utilize aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos de armazenamento

de comida, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

11.  Se a luz estiver danificada, esta deve ser substituída pelo fabricante, serviço
de assistência ou técnico qualificado, para evitar situações de risco.

12.Este equipamento destina-se exclusivamente para o armazenamento de 
vinho.

13.  Risco de encarceramento de crianças. Antes de deitar fora o seu
equipamento antigo da Adega, remova as portas. Deixe as prateleiras no sítio 
para evitar que as crianças acedam facilmente a este espaço.  

AVISOS DE SEGURANÇA
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Desembalar a Sua Adega 
1.  Retire todo o material da embalagem, inclusivé a base de espuma e a fita adesiva que

prende os acessórios interiores e exteriores da Adega.
2. Inspeccione e remova quisquer restos da embalagem, fita adesiva ou material impresso do

interior da Adega antes de ligar à corrente. 

Nivelar a sua Adega 
• A sua Adega tem quatro pernas de nivelamento, localizadas nos cantos dianteiro e traseiro

do equipamento. Após colocar  a sua Adega na posição final, poderá nivelá-la correctamente.

•  As pernas de nivelamento podem ser ajustadas, girando as mesmas no sentido dos ponteiros
do relógio se pretender elevar a altura da Adega, ou rodando no sentido contrário aos
ponteiros do relógio para baixar a altura da Adega. As portas da Adega fecham mais
facilmente quando as pernas estão esticadas.

Circulação Adequada de Ar 
• Para garantir que a sua Adega funciona no máximo de eficácia, deverá instalá-la num local com

circulação de ar, canalização e ligações eléctricas adequadas.
•  As margens abaixo são as recomendadas que deverá manter em torno da Adega:

Lados ................ 4" (100mm) 
Topo .................. 4" (100mm) 
Traseira.............. 4" (100mm) 

• Não encha demasiado a sua Adega para que a refrigeração do vinho se mantenha adequada.

Nota: Se, por algum motivo, a sua Adega se tiver inclinado, aguarde 24 horas antes de 
voltar a  ligá-la.  

Mais de 10 cm desde o topo

Mais de 10 cm da margem 
direita

Subir     Descer 

Parafuso 
ajustável 
no pé

Mais de10 cm da traseira

 

Mais de 
10 cm
da margem
esquerda 

Instalação da Adega 
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Requisitos Eléctricos 
•  Certifique-se que utiliza uma tomada adequada (220-240V, 15 amps outlet) com aterraramento,

para ligar a sua Adega.
•

Limitações à Instalação 
•  Não instale a sua Adega em localizações que não tenham isolamento ou aquecimento

adequados (ex.: garagem, etc.). A sua Adega não foi concebida para funcionar em
temperaturas inferiores a 10º C

•  Escolha um local adequado para a Adega, numa superfície plana resistente, longe de fontes
directas de luz solar ou calor (ex. radiadores, aquecedores, aparelhos de cozinha, etc.). Poderá
corrigir qualquer irregularidade do piso usando as pernas de nivelamento, localizadas nos
cantos inferiores traseiros e dianteiros.

• A sua Adega está desenhada exclusivamente para uma instalação independente. Não foi
projectada para instalação embutida.

Uso de Cabos de Extensão 
•  Evite o uso de cabos de extensão, uma vez que podem apresentar potenciais riscos de

segurança em determinadas situações. Se necessitar usar uma extensão, utilize apenas
um cabo de extensão que disponha de aterramento e que seja adequada para a ficha da
própria Adega. A capacidade marcada na extensão deverá ser igual ou superior à
capacidade eléctrica do equipamento.

Configuração Inicial
Depois de ligar a Adega à corrente eléctrica, deixe o equipamento a funcionar durante pelo menos 30 
minutos para aclimatizar, antes de efectuar os ajustes necessários. Durante este tempo, em função da 
temperatura no interior, a luz de vinho tinto ou branco permanecerá acesa para o compartimento 
superior e outra luz de vinho tinto ou branco permanecerá acesa para o compartimento inferior. O 
visor LED mostra a temperatura interna actual. 

 Evite o uso de adaptadores de corrente de três entradas ou cortar o terceiro pino do 
aterramento para ficar com uma tomada de dois pinos. Esta é uma prática perigosa, 
uma vez que não fornece nenhuma ligação eficaz de aterramento para a Adega e 
pode provocar choques eléctricos.
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Introdução às Funções Principais do Equipamento 

1.Bloquear e Desbloquear Automáticos
Este aparelho dispõe de uma função de bloqueio automático, de modo a evitar o funcionamento inadequado 
das condições de funcionamento e temperatura estabelecidos, devido a uma activação acidental.
O botão de "Bloqueio" será exibido e o painel de controlo ficará bloqueado caso a operação for interrompida 
durante 30 segundos. 

Para desbloquear o painel, pressione o botão durante 3 segundos. O painel de controlo ficará 
desbloqueado. Os outros botões poderão ser utilizados quando o painel está desbloqueado.

2.Ajuste de Temperatura
Prima brevemente o botão de "Zona de Temperatura" , de modo a seleccionar a zona de temperatura 
necessária. Se a zona de temperatura seleccionada se acender, o visor da "Zona de Temperatura" 
mostrará a zona de temperatura actual. Após concluir a selecção da zona de temperatura, pressione 
brevemente os botões "Subir / Baixar Temperatura" para ajustar a temperatura.
Neste momento, os números do display da Temperatura piscam e podem ser definidos pressionando 
os botões "Subir / Baixar Temperatura". A temperatura sobe 1ºC cada vez que premir a tecla para subir 
e desce 1ºC cada vez que premir a tecla para baixar. O intervalo de configuração da temperatura situa-
se entre os 5~20ºC. Após selecção da temperatura, a operação ficará suspensa durante 3 segundos e, 
seguidamente, o parâmetro definido será convertido na pré-definição de sistema. O processo de ajuste 
da temperatura em outras zonas de temperatura é idêntico ao indicado acima.

Painel de Controlo 

Pressione 
brevemente para 
definir a Zona de 
Temperatura 

Temperatura Pressione 
uma vez 
para subir
1°C 

Pressione 
uma vez, 
para descer 
1°C 

Não irá piscar depois 
do funcionamento ter 
ficado parado por 3 
segundos

Zona de Temperatura Conversão 
°F/ °C

Visor 
Bloquear / Desbloquear

Subir / Baixar 
Temperatura Temperatura

Parar
 operação
por 30 s 

3s3s

Parar  
operação 
por  30sDesbloqueado               Bloqueado 

3s 3s

Humidade Ciclo de Ar

Ligar / DesligarLuz

Desbloqueado              Bloqueado 
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3.Display de Humidade

4.

5.Circulação Interior da Adega

6.Conversão Celsius/Fahrenheit
Pressione o botão de "Circulação" durante 3 segundos para activar a conversão de Celsius para Farenheit.

7.Ligar / Desligar a Energia
Na configuração inicial, o botão da energia está aceso na posição de ligado. Se o painel não estiver 
bloqueado, todos os ícones do botão de ligado estarão acesos. Pressionando a tecla de "Ligar/Desligar" 
durante 3 segundos, a alimentação principal de energia será desligada (a energia eléctrica de todos os 
dispositivos eléctricos no interior será desligada e o equipamento ficará em stand-by) e o botão de ligar / 
desligar ficará semi-iluminado. Se o equipamento estiver desligado, poderá voltar a ligá-lo pressionando a 
tecla de "Ligar/Desligar" durante 3 segundos e, em seguida, todos os ícones se acenderão no ecrã. Se 
interromper a operação durante 30 segundos, o ecrã ficará bloqueado. Quando bloqueado, o botão de 
"Ligar/Desligar" ficarão semi-iluminado.

8.Compensação de Baixas Temperaturas
Esta Adega tem a função de compensação de baixas temperaturas, de modo a assegurar a estabilidade 
da temperatura do armazenamento do vinho. 
Se a temperatura ambiente for inferior à temperatura estabelecida, a temperatura no interior da Adega 
reduzirá, como consequência. Se a temperatura no interior da Adega for 2ºC (4ºF) inferior à temperatura 
de quando está desligada, a Adega accionará automaticamente a função de compensação de baixas 
temperaturas, a fim de aquecer a temperatura da Adega. Se a temperatura no interior atingir a temperatura 
estabelecida, a função de compensação de temperatura será desactivada. 

9.Memória de Temperatura em Caso de Interrupção de Corrente
No caso de falha de energia eléctrica, a Adega salva automaticamente a temperatura definida. Após 
recuperar a corrente eléctrica, o equipamento funcionará com base na temperatura definida antes do 
corte da energia eléctrica, enquanto as outras funcionalidades retomarão ao estado pré-definido.

A zona do display de humidade mostra a humidade na Adega em tempo real.

• Para complementar o design da sua colecção de vinhos, foi incorporada uma suave luz interior na sua 
Adega. Basta pressionar o botão "Luz" para que esta se acenda. Pressione novamente para apagar. 
Se deseja obter um uso mais eficiente do consumo energético, apague a luz quando não necessitar
ver a sua colecção de vinhos.

• A luz acende quando a porta se abre e apaga quando a porta se fecha.

Pressione a tecla de "Circulação" brevemente para iniciar a ventoínha no interior da Adega e tornar a 
temperatura mais uniforme.

Iluminação Interior
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Não coloque demasiado vinho na Adega, de 
forma a não exceder a capacidade de suporte 
das prateleiras de vidro. Não coloque mais que 
3 camadas de vinho em cada prateleira.

Antes de colocar as garrafas no interior 
da Adega, confirme se as prateleiras 
estão completamente estáveis.
Adicionalmente, confirme se nenhuma 
garrafa sobressai da prateleira, de forma 
a evitar que as garrafas embatam na 
porta de vidro durante o fecho.

Precauções de Uso da Adega

Descongelação Automática
Este aparelho está equipado com um sistema de 
descongelação automática. Ao usár a Adega pela 
primeira vez, coloque por favor um parafuso 
calante através do buraco de drenagem. Durante 
o uso, certifique-se que o buraco de drenagem
está desbloqueado, para que a água possa fluir 
suavemente  do buraco de drenagem para o 
receptáculo da água colocado no interior da 
cabine da Adega.Se estiver bloqueado, reire o 
parafuso calante, limpe os bloqueios e, 
seguidamente, volte a colocar o parafuso.
Limpe regularmente o receptáculo da água nos 
compartimentos superior e inferior; use um pano 
seco para absorver a água dentro dos 
receptáculos e limpe-os (realize a limpeza a cada 
3 meses, conforme sugerido).

Circulação de Ar com Filtro de Carvão Activo 
A forma como os vinhos continuam a amadurecer depende das 
condições ambientais. Desta forma, a qualidade do ar é decisiva 
na preservação do vinho. 
Um filtro de carvão activado encontra-se colocado na zona inferior 
da parede traseira da Adega para assegurarque o ar permanece 
com uma qualidade óptima.

ATENÇÃO
Recomendamos a substituição anual do filtro. Os 
filtros podem ser adquiridos no seu revendedor.

Mudar o filtro: 
Retire o filtro pela pega, Rode para a esquerda e remova-o.

Inserir o filtro novo: 
Insira o filtro com a pega na vertical. Rode para a direita e 
insira.

Parafuso calante

Buraco
de
Drenagem 
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Prateleiras 
• As prateleiras foram desenhadas para melhorar a aparência da Adega e para facilitar a

sua limpeza. As garrafas maiores ou de tamanho Magnum podem ser mais facilmente 
acomodadas nas prateleiras transversais, na parte inferior da Adega 

• Existem várias prateleiras para facilitar o armazenamento e a retirada  das garrafas de
vinho.

Sons Durante o Funcionamento 
•  Sons de água a ferver ou borbulhante, ou ligeiras vibrações, são resultado do refrigerante

que circula através das serpentinas do sistema de refrigeração.

•  O controlo do termostato irá clicar quando se activa e desactiva.
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Limpeza e Manutenção 
Aviso:        Para evitar choques eléctricos, desligue sempre a Adega antes de limpar. Ignorar

este aviso pode resultar em morte ou lesões. 

Atenção:      Antes de utilizar produtos de limpeza, leia sempre as instruções e advertências
ido fabricante para evitar danos pessoais ou no equipamento. 

Limpeza
Geral: 

•  Prepare uma solução de limpeza com 3-4 colheres de sopa de bicabornato de
sódio misturado com água morna. Use uma esponja ou pano macio e
humedeça com esta solução para limpar a sua Adega.

•  Enxague com água morna e seque com um pano macio.

•  Não utilize produtos químicos, abrasivos, amoníaco, branquadores com cloro,
detergentes concentrados, dissolventes ou esfregões de arame. ALGUNS
destes químicos podem dissover, danificar ou descolorar a sua Adega.

        Junta     • Limpe as juntas da porta a cada 3 meses, de acordo com as instruções gerais.
As juntas devem ser mantidas limpas e flexíveis para que a porta feche 
correctamente.

•  Pode aplicar um pouco de vaselina nas dobradiças das juntas das portas para 
manter a sua flexibilidade e assegurar que as portas vedam correctamente.

Cortes de Corrente 
•  Ocasionalmente, podem ocorrer cortes de corrente eléctrica devido a tempestades ou

outras causas. Se isso suceder, deve remover o cabo de alimentação da tomada. 
Quando a energia for restabelecida, volte a ligar o cabo de alimentação à tomada.

Cuidados durante as Férias e Mudanças 
•  Durante períodos longos de férias ou ausência prolongada, desligue a Adega e limpe

as juntas da porta, de acordo com a secção "Limpeza Geral". Deixe as portas 
abertas para permitir a circulação de ar no interior.

•  Se necessitar deslocar a Adega durante as mudanças, desloque-a sempre na
vertical. Nunca desloque a Adega na horizontal, pois pode provocar danos no
equipamento.

Nota:  Após mover a Adega, aguarde 24 horas antes de voltar a ligá-la à corrente. 

Cuidado e Limpeza da Adega

  da
  Porta:
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A Adega não funciona: 
•  Verifique se a Adega está ligada à corrente eléctrica.
•  Verifique o disjuntor para confirmar que há energia na tomada.

A temperatura do vinho parece quente: 
• Reduza a frequência da abertura de portas.
• Aguarde que o vinho que armazenou recentemente alcance a temperatura desejada.
• Verifique se as juntas da porta estão a vedar correctamente.
• Limpe o condensador.
• Ajuste a temperatura da Adega para um valor mais baixo.

A temperatura do vinho é demasiado fria:
• Se a temperatura da Adega estiver demasiado fria, ajuste o controlo da temperatura para um valor mais

quente. 

A Adega inicia com muita frequência: 
•  Este procedimento poderá ser normal para manter a temperatura constante durante as temperaturas

altas e dias de humidade. 
• Poderá ter aberto as portas com demasiada frequência ou durante um longo período de tempo.
• Limpe o condensador.
• Verifique se as juntas da porta estão a vedar correctamente.
• Verifique se as portas estão  completamente fechadas.

Acumulação de humidade no interior ou exterior da Adega: 
• Esta situação é normal em dias de humidade elevada.
• Poderá ter aberto as portas com demasiada frequência ou durante um longo período de tempo.
• Verifique se as juntas da porta estão a vedar correctamente.

A Adega não fecha correctamente: 
• Nívele a sua Adega
• Verifique se existe algo a bloquear a porta (ex.: garrafas de vinho, prateleiras).

Não coloque no lixo aparelhos eléctricos como se 
fossem resíduos urbanos indiferenciados. Utilize 
os pontos indicados para reciclagem destes 
equipamentos. Em alternativa, contacte a sua 
Câmara ou Junta de Freguesia e informe-se sobre 
os sistemas de recolha disponíveis. Ao colocar 
aparelhos eléctricos no lixo ou em aterros, corre o 
risco de infiltrar substâncias perigosas nas águas 
subterrâneas, fazendo com que entrem desta 
forma na cadeia alimentar, prejudicando a saúde e 
o bem-estar das populações. Ao substituir o seu
equipamento antigo por um novo, o comerciante 
que o vendeu está obrigado por lei a recolhê-lo 
para posterior reciclagem e sem custo algum para 
o utilizador.

Resolução de Problemas
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Dados Técnicos 

Listagem de Itens 
Este equipamento encontra-se em desenvolvimento contínuo. Reservamo-nos o direito de 
alterar os componentes da Garrafeira de Vinho  sem aviso prévio.

Manual
Utilizador

Kit
Informa-
ções

Prateleira
Superior
Oblíqua

(Opcional)

Prateleira 
Pequena 

de Madeira 

Prateleira
de  

Madeira

Parafuso
Calante

Chave

WS50GDBI 1 1 0 1 1 1 2

WS92GDBI 1 1 1 1 3 1 2

WS136GDBI 1 1 1 1 5 1 2

WS151GDBI 1 1 1 0 6 1 2

Modelo Tipo de Clima
Tipo  de 

Resistência
a Descargas
 Eléctricas

Capacidade
Disponível 

(l) 

Voltagem
Nominal (V)

Frequência
 Nominal 

(Hz)

Potência de 
Entrada 

(W) 
WS50GDBI SN~ST I 106 220~240

220~240

220~240
220~240

50 80

WS92GDBI SN~ST I 206 50 85

WS136GDBI SN~ST I 306 50 75

WS151GDBI SN~ST I 356 50 85

Intervalo de 
Temperaturas 

(°C)

Refrigerante 
(R600a)

(g)

Modo de 
Conexão do
Cabo de 
Alimentação  

Peso 
(kg)

Ruído 
(Nível de Potência

 Acústical)
dB (A)

Dimensões Totais  
(Profundidade × 
Largura × Altura)

(mm)

5~20 22 Y 53 39 695×595×820

5~20 32 Y 68 39 695×595×1,265

5~20 50 Y 77 39 695×595×1,655

5~20 55 Y 86 39 695×595×1,850

Notas:
1.  De acordo com as normas internacionais, se o clima for do tipo SN~ST, ta temperatura ambiente para o uso

da Adega varia entre os 10°C e os 38°C.

2.  "Ruído (Nível de Potência Acústica)" indicado nos dados técnicos refere-se a uma situação na qual se 
configura uma câmara semi-anecoica, uma almofada de borracha resiliente de 5 a 6mm que é colocada no 
interior da Adega. Pode funcionar durante pelo menos 30 minutos após fechar a porta. É levado a cabo um 
teste após funcionamento estável (excluindo o acender e o apagar). O ruído é testado a 1 m da superfície 
dianteira, traseira, esquerda e direita da Adega, respectivamente.
Durante o uso, é normal que o reído actual seja diferente do  indicado, devido aos efeitos do tipo de vinho 
armazenado na Adega, o ruído ambiente, o abrir e fechar da porta, o acender e apagar do compressor, etc.

3.  TA sequência de implementação das normas da empresa para esta série de equipamentos é:  Q/0212BGC 
007-2012 

Nome
Quantid.

Modelo do Produto 

Dados Técnicos•Lista de Itens




