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ADEGA PH16E
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Parabéns pela escolha da Adega Philco.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções 
a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais 
consultas.

INTRODUÇÃO
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MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA
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CONHECENDO SEU APARELHO
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CARACTERÍSTICAS

Capacidade: 48 litros / 16 garrafas

Temperatura ambiente: recomenda-se que este aparelho seja instalado em um 
ambiente com temperatura entre 18ºC e 26ºC.

Temperatura interna: a temperatura no interior do produto poderá ser ajustada  entre 
12ºC a 18ºC.

01–Gabinete
02–Proteção plástica
03–Ventilador
04–Grade do ventilador
05–Saída de Ar
06–Pés
07–Dobradiça Superior

Descarte adequado de produtos

Crianças desprevenidas podem ficar aprisionadas em Adegas de Vinho antiga que 

tenha sido descartada, mesmo que há poucos dias. Quando houver descarte da sua 

Adega antiga tome as seguintes providências:

Remova a porta e encaminhe o produto para um centro de reciclagem para o correto 

descarte.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.
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08–Moldura
09–Porta de vidro
10–Pegador
11–Painel de controle
12–Borracha de vedação
13–Dobradiça inferior



INSTALAÇÃO
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CONFIGURAÇÕES DA ADEGA

Ao ligar o plugue a rede elétrica, o visor (display) mostrará a temperatura atual do 
interior da adega. Faça o ajuste da temperatura desejada, conforme explicado a seguir.
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1 - Iluminação interior (ON/OFF)
2 - Seleção de unidade de medida (ºC ou ºF)
3 - Indicação da unidade de medida 
selecionada

4 - Mostrador de temperatura
5 - Indicação do tipo de vinho 
selecionado
6 - Ajustes de temperatura

Pressione as teclas + ou - para aumentar ou diminuir a temperatura desejada, após 12 

segundos o parâmetro ajustado é salvo e o teclado bloqueado, retornando a 

apresentar a temperatura atual do interior da adega no display.

O produto então irá trabalhar até que a temperatura programa seja atingida.

Desbloqueio do Painel

Sua adega é equipada com travamento de painel automático que é ativado 12 

segundos após o último toque. Para destravar pressionar simultaneamente as teclas + 

e - e aguardar o aviso sonoro que soara após 3 (três) segundos, confirmando a 

liberação do painel.

TROCA DA LÂMPADA

1 2 4 53 6
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Desconecte o cabo de alimentação da tomada antes da limpeza.
Utilize pano umedecido com água e detergente neutro.
Retire eventuais excessos de detergente apenas com pano úmido. Seque bem.

NOTA: Não molhar o produto pois pode ocasionar danos na parte de alimentação e 
controle.
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DICAS PARA ECONOMIA DE ENERGIA



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Algumas vezes o usuário poderá se deparar com pequenos problemas que na maioria 
das vezes podem ser facilmente eliminados. Problema pode ser resultado do manuseio 
e/ou instalação incorretos do aparelho. Por favor consultar o guia de resolução de 
problemas abaixo para auxiliá-lo na identificação da possível causa e solução para o 
seu problema. Se o problema persistir após completar essas verificações, entrar em 
contato com uma Assistência Técnica Autorizada mais próxima da sua área.
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PROCEDIMENTO

Plugue elétrico não está 
conectado a rede elétrica.

CAUSAS

Verifique se o plugue está 
corretamente conectado.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Não liga

PROBLEMA

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Não possui energia na tomada 
elétrica.

Verifique se possui energia na 
tomada ligando outro produto.

Produto ligado na tensão 
incorreta.

Verifique a tensão do produto.

Tempo de resfriamento ou foi 
adicionado grande numero de 
garrafas ao mesmo tempo.

Normal quando a adega é 
ligada pela primeira vez ou é 
inserida uma grande 
quantidade de garrafas em 
temperatura ambiente, sendo 
necessário um tempo maior 
para atingir a temperatura.    

Compartimento 
da adega não 
refrigera.

A temperatura não foi 
ajustada corretamente.

Verifique se a temperatura foi 
ajustada corretamente.    

Produto operando em um 
ambiente com temperatura 
elevada.

  Instalar o aparelho em local 
com temperatura ambiente 
menor de 26°C.   

Abertura frequente da porta. Evite abertura desnecessária da 
porta, quando aberta permite 
que entre uma grande 
quantidade de calor.    

Fontes de calor próximo ao 
produto.

Evitar instalação próximo à 
fontes de calor.
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PROCEDIMENTOCAUSAS

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Há possibilidade de 
desenvolver fungos no rótulo 
da garrafa.

Antes de inserir as garrafas no 
interior de sua adega faça uma 
limpeza nas garrafas.

Odores de Mofo 
no Interior da
Adega.

Produto com a instalação 
incorreta.

Verifique se o produto está bem 
apoiado sobre o piso e 
nivelado.

Verifique se a adega não está 
encostando em outros 
aparelhos.

Ruídos anormais.

Excesso de umidade no 
ambiente (não é um defeito).

Caso a umidade do ar estiver 
acima de 65%, é possível que 
haja condensação externa.

Condensação 
(suor) na parte
externa.

Abertura de porta. É normal quando ocorre 
abertura da porta em curtos 
períodos ou por manter a porta 
aberta por um determinado 
tempo.

Condensação 
(suor) na parte
interna.

Pouca área de ventilação 
sobre o produto.

Verifique se o produto está 
instalado corretamente, 
respeitando o espaçamento ao 
redor do produto, para troca de 
calor.

Baixo 
desempenho

Painel de controle bloqueado. Pressionar as teclas + e - 
simultaneamente por 3 
segundos e aguardar o 
desbloqueio.

Painel de 
controle não 
funciona.

Motor ventilador em 
funcionamento normal.

É normal que o produto emita 
um leve ruído durante o 
funcionamento.

Leve ruído.
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SOLUÇÕES DE PROBLEMASCARACTERISTICAS DOS VINHOS E CURIOSIDADES
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