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AVISOS DE SEGURANÇA

1

Português

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 
processode 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.
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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. 

Nívelar 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.  

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. 
•  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.

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 16º 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. 

•  YA 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.

Português
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Características e Uso da Adega

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.

Ajuste de Temperatura:
WS50GA  Ver

•  A temperatura da sua Adega vem pré-definida de fábrica para os
12 °C (54 °F).

• Pode ajustar a sua Adega a uma temperatura entre os 5 °C
(41 °F) e os 20 °C (68 °F) em qualquer dos compartimentos, para
acomodar as suas necessidades de armazenamento de vinhos.
Para definir a temperatura, pressione o Botão  durante
aproximadamente 3 segundos. Irá notar que o ecrã da temperatura
começará a piscar. Pressione o botão "     "  ou o botão "—" para fazer
subir ou descer a temperatura. Uma vez alcançada a temperatura
desejada, pressione o botão    ou pare a operação durante 5
segundos e o painel memorizará a configuração. O indicador da
temperatura voltará a exibir a temperatura interior da Adega. Pode
levar algum tempo a atingir a nova temperatura que definiu.

•  Pressione o botão  durante cerca de 3 segundos para passar de °
C" and "°F" (o formato de exibição da tempertura) e vice-versa.

WS49GDB/WS46GDBE Ver

• Os parâmetros de fabrico da Adega estão pré-definidos para acomodar as
exigências de temperatura tanto para os vinhos tintos como brancos.

• Qualquer dos compartimentos da Adega pode ser ajustado a
temperaturas entre os 6 °C e os 18 ºC para acomodar os requisitos de 
armazenamento do vinho. Para definir a temperatura pressione o botão 
"Set" durante 3 segundos. O ecrã de temperatura do compartimento 
superior irá piscar. Pressione a tecla para subir ou descer a temperatura e, 
uma vez alcançada a temperatura desejada para este compartimento, 
pressione novamente o botão "Set". O painel electrínico memorizará esta 
configuração. O indicador da temperatura voltará a exibir a temperatura 
interior da Adega. Pode levar algum tempo a atingir a nova temperatura que 
definiu.

Português
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• Após ter definido a temperatura para o compartimento superior, verá
que o ecrã com a temperatura do compartimento inferior começará a
piscar. Pressione o botão com a seta para cima ou para baixo para
subir ou descer a temperatura. Uma vez alcançada a temperatura
pretendida, pressione o botão "Set" para que o painel de controlo
electrónico memorize estas definições. O indicador da temperatura
voltará a exibir a temperatura interior da Adega. Pode levar algum
tempo a atingir a nova temperatura que definiu.

WS25GA/WS59GAE/WS30GA 
WS30GAE/WS32GAE/WS33GAE   Ver

• A Adega vem pré-definida de fábrica para acomodar automaticamente
os requisitos de temperatura tanto para vinhos tintos como brancos.
Se armazenar maioritariamente vinhos brancos, pressione o botão
"White Wine" e a Adega manterá uma temperatura média entre os 7º
C e os 10º C. Se pressionar o botão "Red Wine", para tintos, a
temperatura média será entre os 13º C e os 16º C.

•  Poderá configurar a temperatura da sua Adega para adaptá-la aos
requisitos específicos de armazenamento do seu vinho. Para definir a
temperatura, pressione simultaneamente os botões "White Wine" e
"Red Wine" e mantenha durante cerca de 3 segundos. O modo de
configuração da temperatura ficará activado. Diminua a temperatura
pressionando o botão "White Wine" e aumente pressionando o botão
"Red Wine". Pressionando o botão indicado 3 vezes ajustará a
temperatura em 3 graus, 4 vezes para 4 graus, 5 vezes para 5 graus
e assim sucessivamente. Após alcançar a temperatura desejada,
pressione o botão "Light/Set". A temperatura da sua Adega encontra-
se agora programada e o ecrã LED irá exibir novamente a
temperatura interior da Adega.

Características e Uso da Adega

Nota: Poderá adicionar água ao tabuleiro para aumentar a
humidade no interior da sua Adega. É desejável um certo grau de
humidade para evitar que os vinhos com rolha sequem. Mesmo
quando as garrafas de vinho são colocadas horizontalmente, a
extremidade da rolha fica sempre exposta ao ar. Se a rolha começar
a secar, isso pode levar a que o oxigénio entre na garrafa, podendo
estragar o vinho ou provocar a sua oxidação. A humidade excessiva
também pode danificar algumas marcas de vinho, dificultando a sua
identificação ou prejudicando o seu valor de revenda.

Português
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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. 

Iluminação Interior
• Para complementar o design da sua colecção de vinhos, foi

incorporada uma suave luz interior na sua Adega. Basta 
pressionar o botão      ou      para que esta se acenda. Pressione 
novamente para apagar. Se deseja obter um uso mais eficiente do 
consumo energético, apague a luz quando não necssetar ver a 
sua colecção de vinhos.

•  When door is open the light will go on. Upon closing the door, the
light will go off.(Except WS30GA/WS30GAE/WS32GAE/WS33GAE)

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.

Português
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Para evitar choques eléctricos, desligue sempre a 
Adega antes de limpar. Ignorar este aviso pode resultar 
em morte ou lesões.  

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

• 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.

• 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
•

Cuidados nas férias e durante as 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. 

Aviso:

Atenção:

Limpeza
Geral:

Juntas 
da Porta:

Características e Uso da Adega
Limpeza e Manutenção

Português

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.
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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 no 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 porta da 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.

Resolução de Problemas

Serviço de Apoio e Pós-Venda: Na eventualidade de problemas, dirija-se ao 
serviço de apoio e pós venda com a sua garantia do produto ou aceda ao 
menu "Service and Support" no website www.haier.com.

Português




