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This appliance is intended to be used exclusively for the storage
of wine.This refrigerating appliance is not intended to be used as
a built-in appliance

- extended temperate: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at
ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C’;
- temperate: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient
temperatures ranging from 16 °C to 32 °C’;
- subtropical: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient
temperatures ranging from 16 °C to 38 °C’;
- tropical: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient
temperatures ranging from 16 °C to 43 °C’;

Energy saving tips
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Make sure the appliance is properly ventilated (see INSTALLATION).
Do not install the appliance in direct sunlight or in the near of heat sources (e.g.
stoves, heaters).
Avoid unnecessarily low temperature in the appliance. The energy consumption increases the lower the temperature in the appliance is set.
Open the appliance door as little and as briefly as possible.
Do not exceed the designed amount of bottles to avoid obstructing the air flow.
Keep door seals clean so that the door always closes correctly.
The most energy-saving configuration requires shelves to be positioned in the
appliance on factory-fresh condition, and wine to be placed without blocking the air
outlet of the duct.
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(Except WS30GA/WS30GAE/WS32GAE/WS33GAE/HWS33GA)

To contact the technical assistance, visit our website:
https://corporate.haier-europe.com/en/
Under the section “website”, choose the brand of your product and your
country. You willbe redirected to the specific website where you can find the
telephone number and formto contact the technical assistance.
AVAILABILITY OF SPARE PARTS:
Thermostats, temperature sensors, printed circuit boards and light sources
are available for a minimum period of seven years after placing the last unit of
the model on the market.Door handles, door hinges, trays and baskets for
a minimum period of seven years and door gaskets for a minimum period of
10 year, after placing the last unit of the model on the market
Minimum guarantee is: 2 years for EU Countries, 3 years for Turkey, 1 year
for UK, 1 year for Russia, 3 years for Sweden, 2 years for Serbia, 5 years for
Norway, 1 year for Morocco, 6 months for Algeria, Tunisia no legal warranty
required.

For further information about the product, please consult
https://eprel.ec.europa.eu/
or scan the QR on the energy label supplied with the appliance.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente alla conservazione del vino.
Apparecchio di refrigerazione non destinato adessere utilizzato come apparecchio da incasso.
―temperata estesa: «Apparecchio di refrigerazione destinato a essere utilizzato
a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 32 °C»;
―temperata: «Apparecchio di refrigerazione destinato a essere utilizzato a una
temperatura ambiente compresa tra 16 °C e 32 °C»;
―subtropicale: «Apparecchio di refrigerazione destinato a essere utilizzato a una
temperatura ambiente compresa tra 16 °C e 38 °C»;
―tropicale: «Apparecchio di refrigerazione destinato a essere utilizzato a una
temperatura ambiente compresa tra 16 °C e 43 °C»;

Consigli per il risparmio energetico
 Accertarsi che l'elettrodomestico sia adeguatamente ventilato (v.
INSTALLAZIONE).

 Non installare l'elettrodomestico esposto alla luce diretta del sole o in prossimità
di fonti di calore (ad es. stufe o radiatori).

 Evitare che la temperatura dell'elettrodomestico sia inutilmente bassa. Il consumo

energetico aumenta quanto più bassa è la temperatura impostata
nell'elettrodomestico.
 Aprire lo sportello dell'elettrodomestico senza spalancarlo e per il più breve tempo
possibile.
 Per evitare ostruzioni del flusso d'aria, non superare la quantità di bottiglie
indicata.
 Mantenere pulite le guarnizioni dello sportello in modo che si chiuda sempre
correttamente.
 La configurazione a maggior risparmio energetico richiede che il cassetto, la
scatola del cibo e i ripiani siano posizionati nell'apparecchio come freschi di
fabbrica e il cibo da posizionare senza bloccare l'uscita dell'aria del condotto
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Per contattare l'assistenza tecnica, visitare il nostro sito Web:
https://corporate.haier-europe.com/en/ . Nella sezione "websites", scegli
la marca del tuo prodotto e il tuo paese. Verrai reindirizzato al sito
specifico dove potrai trovare il numero di telefono e il modulo per
contattare l'assistenza tecnica
DISPONIBILITA’ DEI RICAMBI
termostati, sensori di temperatura, schede a circuiti stampati e sorgenti
luminose sono disponibili per un periodo minimo di sette anni
dall’immissione sul mercato dell’ultima
unità del modello;maniglie e cerniere delle porte, vassoi e cesti sono
disponibili per un periodo minimo di sette anni e guarnizioni delle porte
per un periodo minimo di dieci anni dall’immissione sul mercato
dell’ultima unità del modello;
GARANZIA
La garanzia minima è: 2 anni per i Paesi UE, 3 anni per la Turchia, 1
anno per il Regno Unito, 1 anno per la Russia, 3 anni per la Svezia, 2
anni per la Serbia, 5 anni per la Norvegia, 1 anno per il Marocco, 6 mesi
per l'Algeria, la Tunisia nessuna garanzia legale richiesta.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare https://eprel.ec.europa.eu/ o
eseguire la scansione del QR sull'etichetta energetica fornita con
l'apparecchio

Este aparato fue diseñado para ser utilizado exclusivamente para el
almacenamiento de vino. Este aparato no está destinado a utilizarse como
aparato encastrable
―tempérée élargie: «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à
des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C»,
―tempérée: «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des
températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C»,
―subtropicale: «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des
températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C»,
―tropicale: «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des
températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C»;

8-Consejos de ahorro de energía

Consejos para ahorrar energía
 Asegúrese de que el electrodoméstico esté bien ventilado (consulte la sección
Instalación).

 No instale el electrodoméstico bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de
calor(p.ej.: fogones, estufas...).

 Evite una temperatura innecesariamente baja en el electrodoméstico. El consumo
de energía aumenta la temperatura del electrodoméstico.

 Abra la puerta del electrodoméstico lo menos y lo más brevemente posible.
 No supere la cantidad de botellas para la que está diseñado este electrodoméstico
para evitar obstruir el flujo de aire.

 Mantenga las juntas de la puerta limpias para que la puerta se cierre siempre
correctamente.

 La configuración que ahorra más energía requiere colocar cajones, fiambreras y

estantes en el product como si estuvieran frescos de fábrica, y que los alimentos
se coloquen sin bloquear la salida de aire del conducto
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Para ponerse en contacto con la asistencia técnica, visite nuestro sitio
web:https://corporate.haier-europe.com/en/. En la sección "websites", elija
la marca de su producto y su país. Serás redirigido al sitio web específico
donde podrás encontrar el número de teléfono y el formulario para
contactar con la asistencia técnica.
DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS
Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos impresos y
fuentes luminosas,durante un período de, como mínimo, siete años tras la
introducción en el mercado de la última unidad del modelo.
Mangos de puerta, bisagras, bandejas y cestos, durante un período de,
como mínimo, siete años, y juntas de puerta durante un período de, como
mínimo, diez años tras la introducción en el mercado de la última unidad
del modelo;
GARANTÍA
La garantía mínima es: 2 años para los países de la UE, 3 años para
Turquía, 1 año para el Reino Unido, 1 año para Rusia, 3 años para Suecia,
2 años para Serbia, 5 años para Noruega,1 año para Marruecos y 6
meses para Argelia. En Túnez no se requiere garantía legal.

Para más información sobre el producto, consulte https://eprel.ec.europa.eu/
o escanee el QR en la etiqueta energética suministrada con el aparato.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein bestimmt.
Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen
―erweiterte gemäßigte Zone: „Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei
Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C bestimmt.“;
―gemäßigte Zone: „Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei
Umgebungstemperaturen von 16°C bis 32 °C bestimmt.“;
―subtropische Zone: „Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei
Umgebungstemperaturen von16 °C bis 38 °C bestimmt.“;
―tropische Zone: „Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei
Umgebungstemperaturen von 16°C bis 43 °C bestimmt.“;

Energiesparen

Tipps zum Energiesparen
 Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß belüftet ist (siehe
INSTALLATIONEN).

 Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von
Hitzequellen(z. B. Herden, Herden) auf.

 Vermeiden Sie unnötig niedrige Temperaturen im Gerät. Je niedriger die im
Gerät einstellte Temperatur, umso höher der Energieverbrauch.

 Öffnen Sie die Gerätetür so wenig und so kurz wie möglich.
 Überschreiten Sie nicht die festgelegte Anzahl an Flaschen, um den Luftstrom
nicht zubehindern.

 Halten Sie Türdichtungen sauber, damit die Tür immer richtig schließt.
 Die energiesparendste Konfiguration erfordert den Einsatz von Schubladen,

Lebensmittelboxen und Regalböden wie im fabrikneuen Zustand im Gerät
positioniert werden und Lebensmittel platziert werden, ohne den Luftauslass
des Kanals zu blockieren

WS25GA/WS59GAE/WS30GA/WS30GAE/WS32GAE/WS33GAE/HWS33GA
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Um die technische Unterstützung zu kontaktieren, besuchen Sie unsere
Website:https://corporate.haier-europe.com/en/ . Wählen Sie im Bereich
„Website“ die Marke Ihres Produkts und Ihr Land aus. Sie werden auf die
jeweilige Website weitergeleitet, auf der Sie die Telefonnummer und das
Formular finden, um die technische Unterstützung zu kontaktieren.
VERFÜGBARKEIT VON ERSATZTEILEN
Thermostate, Temperatursensoren, Leiterplatten und Lichtquellen sind nach
dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells mindestens sieben
Jahre lang verfügbar.Türgriffe, Türscharniere, Tabletts und Körbe für einen
Zeitraum von mindestens sieben Jahren und Türdichtungen für einen
Zeitraum von mindestens zehn Jahren, nachdem die letzte Einheit des
Modells auf den Markt gebracht wurde.
GARANTIE
Die Mindestgarantie beträgt: 2 Jahre für EU-Länder, 3 Jahre für die Türkei,
1 Jahr für Großbritannien, 1 Jahr für Russland, 3 Jahre für Schweden, 2
Jahre für Serbien, 5 Jahre für Norwegen, 1 Jahr für Marokko, 6 Monate für
Algerien. Tunesien keine gesetzliche Garantie erforderlich.

Weitere Informationen zum Produkt erhalten Sie unter
https://eprel.ec.europa.eu/ oder scannen Sie den QR
auf dem mit dem Gerät gelieferten Energieetikett

Português
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PROTEÇÕES IMPORTANTES
Ao utilizar este aparelho, exerça sempre precauções básicas de segurança,
incluindo as seguintes:
1. Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho.
2. Utilize este aparelho apenas para a finalidade a que se destina, tal como

descrito neste guia de utilização e de cuidados.
3. Esta garrafeira deve ser instalada corretamente, de acordo com as instru-

ções de instalação, antes de ser utilizada. Consulte as instruções de
ligação à terra/ligação à massa na secção de instalação deste manual.
4. Destina-se estritamente a uma utilização doméstica. Se a utilizar para
fins industriais ou comerciais, certifique-se de que tem em consideração
os regulamentos e as leis nacionais pertinentes. Este aparelho não está
concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência
e conhecimento, salvo se providas de supervisão e instrução referente à
utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam
com o aparelho.
5. O aparelho deve ser posicionado de modo a que a ficha fique acessível.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo
fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas
de forma a evitar o perigo.
7. Mantenha as aberturas de ventilação, no revestimento do aparelho ou
na estrutura integrada, livres de obstruções.
8. Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo
de descongelação, que não os recomendados pelo fabricante.
9. Não danifique o circuito refrigerante.
10. Não use aparelhos elétricos no interior dos compartimentos para alimentos
do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
11. Se a luz estiver danificada, tem de ser substituída pelo fabricante, pelo
agente de serviço ou por uma pessoa igualmente qualificada de forma a
evitar um perigo.
12. Este aparelho destina-se exclusivamente ao armazenamento de vinho.
13. Risco de entalamento de crianças. Antes de deitar fora a sua garrafeira
velha, retire as portas. Deixe as prateleiras na respetiva posição para
que as crianças não possam facilmente subir para o seu interior.

1

Português

Instalar a sua garrafeira
Desembalar a sua garrafeira
1. Remova todos os materiais de embalagem. Isto inclui a base de
espuma e toda fita adesiva que segura os acessórios da garrafeira,
dentro e fora.
2. Inspecione e remova quaisquer restos de embalagem, fita ou materiais
impressos antes de ligar a garrafeira.

Nivelar a sua garrafeira
• A sua garrafeira tem pés de nivelamento localizados nos cantos
dianteiros e traseiros. Após colocar a garrafeira na sua posição final,
pode nivelá-la.
• Os pés de nivelamento podem ser ajustados rodando-os no sentido
horário para elevar a garrafeira ou rodando-os no sentido anti-horário
para a baixar. A porta da garrafeira fechará mais facilmente quando
os pés de nivelamento forem estendidos.

Circulação de ar adequada
• Para garantir que a sua garrafeira funciona com a máxima eficiência
para a qual foi concebida, deve instalá-la num local onde haja
circulação de ar, canalização e ligações elétricas adequadas.
• Recomendam-se as seguintes folgas em redor da garrafeira:
Lados ................................... 2" (50 mm)
Topo ..................................... 2" (50 mm)
Traseira ................................ 2" (50 mm)
• Não encha demasiado a sua garrafeira, para permitir uma
refrigeração adequada do vinho.
Nota: Se a sua garrafeira tiver sido inclinada por qualquer motivo,
aguarde 24 horas antes de a ligar.
Este aparelho destina-se exclusivamente ao armazenamento de
vinho. Este aparelho de refrigeração não se destina a ser utilizado
como eletrodoméstico de encastrar
- temperatura prolongada: "este aparelho de refrigeração destina-se
a ser utilizado a temperaturas ambientes entre 10 °C e 32 °C";
- temperado: "este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado
a temperaturas ambientes entre 16 °C e 32 °C";
- subtropical: "este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado
a temperaturas ambientes entre 16 °C e 38 °C";
- tropical: "este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado
a temperaturas ambientes entre 16 °C e 43 °C";

2

Português

Requisitos elétricos
• Certifique-se de que existe uma tomada de alimentação adequada
(220-240 V, saída de 15 amps) com ligação à terra adequada para
alimentar a garrafeira.
• Evite a utilização de adaptadores ou cortar o terceiro pino de terra
ou de massa para se adaptar a uma tomada de dois pinos. Esta é
uma prática perigosa, pois o não fornecimento de terra ou massa
eficaz da garrafeira e pode resultar em risco de choque elétrico.

Limitações de instalação
• Não instale a sua garrafeira num local que não esteja devidamente
isolado ou aquecido como, por exemplo, uma garagem. A sua
garrafeira não foi concebida para funcionar a uma temperatura
ambiente inferior a 16 °C.
• Selecione um local adequado para a garrafeira numa superfície
dura e uniforme, longe da luz solar direta ou de fonte de calor como,
por exemplo, radiadores, aquecedores de chão, aparelhos para
cozinhar, etc. Qualquer irregularidade do chão deve ser corrigida
com os pés de nivelamento localizados nos cantos dianteiros e
traseiros inferiores da garrafeira.
• A sua garrafeira foi concebida apenas para instalação autónoma.
Não foi concebida para uma aplicação embutida.

Utilização de cabo de extensão
• Evite a utilização de fios ou cabos de extensão devido a potenciais
riscos de segurança em determinadas condições. Se for necessário
utilizar uma extensão, utilizar apenas uma extensão que tenha uma
ficha e uma tomada com função de ligação à terra. A classificação
marcada do cabo de extensão deve ser igual ou superior à classificação elétrica do aparelho.

Dicas de poupança de energia
► Certifique-se de que o aparelho está devidamente ventilado (ver INSTALAÇÃO).
► Não instale o aparelho sob luz solar direta ou na proximidade de fontes de
calor (por exemplo, fogões, aquecedores).
► Evite temperaturas desnecessariamente baixas no aparelho. O consumo de
energia aumenta quanto menor for a temperatura do aparelho.
► Abra a porta do aparelho o mínimo e tão brevemente quanto possível.
► Não exceda a quantidade de garrafas prevista para evitar obstruir o fluxo de ar.
► Mantenha os vedantes da porta limpos para que a porta feche sempre
corretamente.
► A configuração mais economizadora de energia implica que as prateleiras
estejam posicionadas no aparelho tal como vêm de fábrica, e que o vinho
seja colocado sem bloquear a saída de ar das condutas.
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Características e utilização da
garrafeira
Configuração inicial
Após ligar a unidade a uma tomada elétrica, deixe a unidade funcionar
durante pelo menos 30 minutos para aclimatizar-se antes de efetuar
quaisquer ajustes.

Ajustes de temperatura:
WS50GA

Ver fig. n.º 1

• A temperatura da garrafeira está pré-definida de fábrica para 12 °C
(54 °F).
• A garrafeira pode ser regulada para qualquer temperatura entre 5 °C
(41 °F) e 20 °C (68 °F) em ambos os compartimentos, para acomodar
as suas necessidades de armazenamento de vinhos. Para regular
a temperatura, mantenha premido o botão " " durante cerca de
3 segundos. Notará o visor da temperatura a piscar. Prima o botão
"" ou "-" para aumentar ou diminuir a definição da temperatura.
Uma vez atingida a temperatura desejada, prima o botão " " ou
pare a operação durante cerca de 5 segundos; o painel irá memorizar
a definição. O visor da temperatura reverte voltará a exibir a temperatura interior. Poderá demorar algum tempo para alcançar a temperatura definida.
• Prima o botão " " durante cerca de 3 segundos para alternar entre
"°C" e "°F" (o modelo de visualização da temperatura).

WS49GDB/WS46GDBE

Ver fig. n.º 2

• A garrafeira está pré-ajustada de fábrica para acomodar automaticamente os requisitos de temperatura para vinhos tintos ou
brancos.
• A garrafeira pode ser regulada para qualquer temperatura entre 6 °C
e 18 °C em ambos os compartimentos, para acomodar as suas necessidades de armazenamento de vinhos. Para regular a temperatura,
mantenha premido o botão "Set" durante cerca de 3 segundos.
Notará que o visor da temperatura pisca para o compartimento
superior. Prima o botão da seta para cima ou para baixo, para
aumentar ou diminuir a definição da temperatura. Uma vez atingida
a temperatura desejada, prima o botão "Set". Ao fazer isto, o painel
de controlo eletrónico irá memorizar a definição. O visor da temperatura reverte voltará a exibir a temperatura interior. Poderá demorar
algum tempo para alcançar a temperatura definida.
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Características e utilização
da garrafeira
• Uma vez definida a temperatura para o compartimento superior, irá
notar que o visor da temperatura pisca para o compartimento
inferior. Prima novamente o botão da seta para cima ou para baixo,
para aumentar ou diminuir a temperatura. Uma vez atingida a temperatura desejada, prima o botão "Set". Ao fazer isto, o painel de
controlo eletrónico irá memorizar a definição. O visor da temperatura
reverte voltará a exibir a temperatura interior. Poderá demorar algum
tempo para alcançar a temperatura definida.

WS25GA/WS59GAE/WS30GA/WS30GAE/WS32GAE/WS33GAE/HWS33GA Ver fig. n.º 3
• A garrafeira está pré-ajustada de fábrica para acomodar automaticamente os requisitos de temperatura para vinhos tintos ou
brancos. Se armazenar principalmente vinhos brancos, prima o botão
"White Wine" e a garrafeira irá manter uma temperatura média entre
7 e 10 °C. Premir o botão "Red Wine" irá criar uma temperatura
média entre 13 e 16 °C.
• A garrafeira pode ser regulada para qualquer temperatura pretendida,
para acomodar as suas necessidades de armazenamento de vinhos.
Para definir a temperatura, prima simultaneamente os botões
"White Wine" e "Red Wine" e mantenha-os premidos durante cerca
de 3 segundos. Está agora no modo de definição da temperatura.
Diminua a temperatura premindo o botão "White Wine" e aumente
a temperatura premindo o botão "Red Wine". Premir o botão apropriado 3 vezes irá ajustar a temperatura 3 graus, premir 4 vezes
equivale a 4 graus, 5 vezes equivale a 5 graus e assim por diante.
Uma vez selecionada a temperatura desejada, prima o botão
"Light/Set". A garrafeira está agora programada e a indicação do
LED voltará à indicação da temperatura interna atual.
Nota: Pode adicionar água ao tabuleiro para aumentar a humidade
no interior da garrafeira. É necessário algum grau de humidade para
evitar a secagem dos vinhos com rolhas. Mesmo quando as garrafas
de vinho são armazenadas nas laterais, uma extremidade da rolha
continuará exposta ao ar. Se a rolha começar a secar, pode permitir
a entrada de oxigénio na garrafa, enchendo o espaço do volume livre
e causar possivelmente a deterioração ou oxidação do vinho.
A humidade excessiva pode também representar o risco de danificar
os rótulos dos vinhos, o que pode dificultar a identificação ou
prejudicar o valor potencial. (WS50GA/WS49GDB/WS25GA)
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Prateleiras
• As prateleiras foram concebidas para uma aparência e uma limpeza
fácil. As garrafas maiores ou Magnums podem ser mais facilmente
acomodadas nas prateleiras transversais, no fundo da garrafeira.
• Existem algumas prateleiras para facilitar o armazenamento e remoção
do seu vinho.

Luz interior
• Para complementar a aparência da sua coleção de vinhos, foi
integrada uma luz na garrafeira. Basta premir "
" ou o botão " "
e a luz acende; prima novamente para a desligar. Para máxima
eficiência energética, mantenha a luz desligada quando não estiver
a observar a sua coleção.
• Quando a porta é aberta, a luz acende. Ao fechar a porta, a luz apaga
(Exceto WS30GA/WS30GAE/WS32GAE/WS33G-AE/HWS33GA)

Sons normais de funcionamento que poderá ouvir
• Água a ferver, ruídos de ebulição ou ligeiras vibrações que são
o resultado do refrigerante que circula através das bobinas de
refrigeração.
• O controlo do termóstato clicará quando este for ligado e desligado.
Para contactar a assistência técnica, consulte o nosso website:
https://corporate.haier-europe.com/en/
Na seção "website", escolha a marca do seu produto e o seu país. Será
redirecionado para o website específico onde pode encontrar o número de
telefone e o formulário para contatar a assistência técnica.
DISPONIBILIDADE DE PEÇAS SOBRESSELENTES:
Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos impressos e fontes de
luz estão disponíveis durante um período mínimo de sete anos após a colocação
da última unidade do modelo no mercado. Puxadores da porta, dobradiças da
porta, bandejas e cestos durante um período mínimo de sete anos e juntas da
porta durante um período mínimo de 10 anos, depois de colocada a última
unidade do modelo no mercado. A garantia mínima é de: 2 anos para os países
da UE, 3 anos para a Turquia, 1 ano para o Reino Unido, 1 ano para a Rússia,
3 anos para a Suécia, 2 anos para a Sérvia, 5 anos para a Noruega, 1 ano para
Marrocos, 6 meses para a Argélia, Tunísia nenhuma garantia legal necessária.
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Cuidados e limpeza adequados para
a garrafeira
Limpeza e manutenção
Aviso:

Para evitar choques elétricos, desligue sempre a sua garrafeira antes da limpeza. Ignorar este aviso pode resultar em
morte ou ferimentos.

Cuidado:

Antes de utilizar produtos de limpeza, leia e siga sempre as
instruções e avisos do fabricante para evitar ferimentos
pessoais ou danos no produto.

Geral:

• Prepare uma solução de limpeza de 3-4 colheres de sopa
de bicarbonato de sódio misturado com água morna.
Utilize uma esponja ou um pano macio, humedecido com
a solução de limpeza, para limpar a sua garrafeira.
• Enxague com água morna limpa e seque com um pano
macio.
• Não utilize produtos químicos agressivos, abrasivos,
amónia, branqueador de cloro, detergentes concentrados,
solventes ou esfregões de metal. Alguns desses produtos
químicos podem dissolver, danificar e/ou descolorar a
sua garrafeira.

Vedantes
da porta:

• Limpe os vedantes da porta a cada três meses de acordo
com as instruções gerais. Os vedantes devem ser mantidos
limpas e maleáveis para garantir uma vedação adequada.
• Aplicar uma leve camada de vaselina no lado da dobradiça dos vedantes irá manter o vedante maleável e irá
garantir uma boa vedação.

Interrupções de energia
• Ocasionalmente, poderão ocorrer interrupções de energia devido a
trovoadas ou a outras causas. Retire o cabo de alimentação da tomada
CA quando ocorrer uma interrupção de energia. Quando a energia tiver
sido restabelecida, volte a ligar o cabo de alimentação à tomada CA.

Cuidados quando em férias e em mudanças
• Em caso de férias ou ausências prolongadas, desligue a garrafeira
e limpe os vedantes da garrafeira e da porta de acordo com a secção
"Limpeza geral". Deixe as portas abertas, para que o ar possa circular
no interior.
• Em caso de mudanças, desloque a garrafeira sempre na vertical.
Não se desloque com a unidade deitada, pois podem ocorrer danos
no sistema selado.
Nota: Após mover a garrafeira, aguarde 24 horas antes de a ligar.
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Resolução de problemas
A garrafeira não funciona:
• Verifique se a garrafeira está ligada.
• Verificar se há corrente elétrica na tomada CA, verificando o disjuntor.
O vinho parece demasiado quente:
• Aberturas frequentes da porta.
• Dê tempo para que o vinho recentemente adicionado atinja a temperatura desejada.
• Verifique se os vedantes estão a vedar corretamente.
• Limpe as bobinas do condensador.
• Regule o controlo da temperatura para uma temperatura mais fria.
A temperatura do vinho é demasiado baixa:
• Se a regulação do controlo da temperatura for demasiado fria,
ajuste para uma regulação mais quente.
A garrafeira funciona com demasiada frequência:
• Isto pode ser normal para manter a temperatura constante
durante dias de alta temperatura e humidade.
• As portas podem ter sido abertas frequentemente ou por um período
de tempo prolongado.
• Limpe as bobinas do condensador.
• Verifique se o vedante está a vedar corretamente.
• Verifique se as portas estão completamente fechadas.
Humidade acumulada no interior ou no exterior da garrafeira:
• Isto é normal durante períodos de elevada humidade.
• Aberturas prolongadas ou frequentes da porta.
• Verifique se os vedantes da porta estão a vedar corretamente.
A porta da garrafeira não fecha corretamente:
• Nivele a garrafeira.
• Verifique se existem bloqueios, por exemplo, garrafas de vinho,
prateleiras.
Não elimine os aparelhos elétricos como resíduos urbanos não separados, utilize instalações de recolha específicas. Contacte as autoridades locais para obter informações sobre os sistemas de recolha disponíveis. Se
os aparelhos elétricos forem eliminados em aterros ou
lixeiras, as substâncias perigosas podem contaminar
águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar. Ao substituir aparelhos
antigos por novos, o revendedor é legalmente obrigado
a receber gratuitamente o seu aparelho antigo para
eliminação.
Serviço pós-venda e Suporte.
Em caso de problemas, consulte o cartão de garantia para obter informações
sobre o serviço pós-venda e o suporte ou aceda a www.haier.com, separador
Serviço e Suporte, tendo ainda como opção enviar um e-mail ou telefonar
para o Centro de Assistência.
Para mais informações sobre o produto, consulte https://eprel.ec.europa.eu/ ou
digitalize o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho.
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