
ADEGA 46 GARRAFAS / CERVEJEIRA 135 LITROS

MODELOS
 

: 
ADEGAS 46 GARRAFAS

CE RVEJEIRA  135 LITROS
JC-145B 

JC-145C

GARANTIA
1 ANO

Smart





INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Antes de usar sua Adega ou Cervejeira:
Remova a embalagem exterior e interior.

de mau funcionamento do sistema de refrigeração.

Antes de ligar sua Adega ou Cervejeira à fonte de energia, deixe -a na
pos ição vertical por aproximadamente 2 horas. Nas primeiras 24h de uso, deixar

Lim pe a superfície interna com água morna usando um pano macio.
Este aparelho é de uso doméstico.
Este aparelho foi projetado para instalação autônoma ou embutido.
Este aparelho destina -se a ser utilizado exclusivamente para o armazenamento de 
vinho ou bebidas.
Coloque sua Adega ou Cervejeira em um piso nivelado e
apoiá-lo quando estiver totalmente carregado. Para nivelar sua Adega ou 
Cervejeira, ajuste o pé de nivelamento frontal na parte inferior da Adega e 
Cervejeira.
Este aparelho está usando gás

Conecte  sua Adega ou Cervejeira em uma tomada de parede exclusiva e a
adequadamente instalada. Em nenhuma circunstância, corte ou remova o terceiro 
pino (terra) do cabo de energia elétrica. Qualquer dúvida sobre energia e / ou 
aterramento deve ser direcionada a um eletricista ou a um
Assistência Técnica Autorizada EVOL.
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CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

Não deixar o produto 
exposto ao sol e nem 
próximo de fontes de 
calor

Instale a Adega em um local onde não haja a incidência direta dos 
raios solares e distante de fontes de calor (fogão, forno, aquecedor, 
etc.). Os raios solares podem afetar o acabamento do aparelho e 
as superfícies aquecidas podem causar o aumento do consumo de 
energia elétrica. Extremo frio também pode causar dados.

Regiões litoraneas Não deixar o produto exposto a maresia direta em ambientes 
externos, isso pode ocasionar a corrosão. 

umid s Se a Adega for instalada em um  com umidade do 
ar elevada, poderá ocorrer sudação do vidro da porta.

Varandas com sol 
poente 

Caso o produto seja instalado em sacadas/ varandas/ áreas com 
sol poente, é necessário atenção a temperatura ambiente para que
não ultrapasse 43ºC, pois isso pode danificar o equipamento.  

Isso reduzirá a possibilidade
o produto na temperatura padrão de fábrica (Cervejeira 5°C e Adega 6º e 12º)





OPERAÇÃO DA ADEGA E CONFIGURAÇÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA

Modelo: JC-145B

Instrução do Sistema de Controle

Controle de temperatura:

 

Quando pressionar  árartne ametsis o ,“-“uo ”+“arutarepmet adetsuja ed oãtob o
automaticamente no modo de con do compartimento superior e inferior. O display LED

Após 5 segundos, para de piscar e mostrará a
temperatura interna.
Pressione o botão uma vez, a temperatura diminuirá ou aumentará 1ºC. Depois de parar de
pressionar o botão por 5 segundos, o LED irá parar de piscar e, em seguida, voltará a exibir a

e inferior. Depois que su a Adega for
desconectada da tomada, o sistema retornará à temper atura padrão d A

Compartimento superior: 6 ºC
Compartimento inferior: 12 ºC
Compartimento superior: A   temperatura pode ser ajustada de 5ºC a 12ºC.
Compartimento inferior: A temperatura pode ser ajustada de 12ºC  20ºC.

Atenção

Se sua Adega ou Cervejeira for desconectada da tomada de energia ou desligada, aguarde de 3 a 5 
minutos antes de reiniciar . Se você reiniciar antes de 3 a 5 minutos , sua Adega ou Cervejeira não 
será iniciada. 
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Botão Liga e Desliga: Pressione o botão          para ligar ou desligar;

Função bloqueio de teclas: se não houver nenhuma operação com controle digital por 3 
minutos, ele será bloqueado automaticamente. Pressione ao mesmo tempo por 
3 segundos para desbloquear;

Ajuste de temperatura: Desbloqueie o painel, conforme informação acima. Pressione        
antes de ajustar a temperatura. Quando pressionado pela primeira vez, o visor pisca e

-

mostra a temperatura configurada. Após 5 segundos, mostra a temperatura interior. Pressione         
para aumentar a temperatura e pressione       para diminuir a temperatura.  Display de LED com 
2 digitos para cada um mostrar a temperatura configurada interna. 

Botão de Iluminação: Desbloqueie o painel. Pressione        para ligar e desligar;

por 3 segundos para iniciar aConectar Wi-Fi: Desbloqueie o painel. Pressione o botão         
conexão, o símbolo Wi-Fi acenderá.
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CARREGAMENTO RECOMENDADO

ADEGA 46 GARRAFAS JC - 145B

Padrão Bordalesa, 750ml

595

82

Atenção

Para garrafas de outro formato por favor verificar a melhor disposição. 
A Adega tem capacidade para 46 garrafas de tamanho Bordalesa 
750ml com as medidas descritas acima.



Pressione         para aumentar a temperatura e pressione        para diminuir a temperatura. O 
equipamento possui um display LED de 2 dígitos para mostrar a temperatura. Quando 
selecionada a temperatura, o visor pisca e mostra a temperatura configurada. Após 5 
segundos, mostra a temperatura interior.

Botão Wi-Fi: Desbloqueie o painel. Pressione          por 3 segundos para iniciar a conexão, 
o símbolo Wi-Fi acenderá após a conexão.

Função bloqueio de teclas: se não houver nenhuma operação com controle digital por 3 
minutos, ele será bloqueado automaticamente. Pressione ao mesmo tempo por 
3 segundos para desbloquear;

Ajuste de Temperatura: Desbloqueie o painel, conforme orientação acima. 

Botão Luz: Desbloqueie o painel, conforme orientação acima. Pressione          para acender ou 
apaga a luz.
Ativar/Desativar a resistência da porta: Desbloqueie o painel. Se você quiser mais potência na 
sua cervejeira você pode desativar a resistência da porta de vidro. Pressione          por 3 
segundos e ouça o 2 sinais sonoros. O           ficará acesso enquanto ativada.          Se a 
resistência da porta ficar desativada, isso poderá causar sudação na porta de vidro.



DICAS DE RESFRIAMENTO PARA CERVEJEIRA

Antes de ligar sua Adega ou Cervejeira à fonte de energia, deixe-a na posição 
vertical por aproximadamente 2 horas. 

Ao programar sua Cervejeira com temperaturas inferiores a -3 °C recomendamos que 
o tempo de refrigeração não exceda 3 horas consecutivas sem abertura da porta.

Para realizar o reabastecimento da sua Cervejeira recomendamos que eleve 
a  (+5°C) e só após atingir essa 
temperatura programe conforme sua preferência, deste modo as bebidas 
remanescentes não congelarão.  

Quando realizar algum evento recomendamos acionar o modo festa de seu produto, 
preferencialmente em até 1 hora antes de iniciar o evento, assim todas as bebidas se 
manterão geladas durante a festividade.

O modo festa manterá a temperatura ajustada em -9°C por 6 horas, minimizando o 
efeito (aumento da temperatura) causado pelo fluxo intenso de abertura da porta.

Evite realizar reposição de bebidas durante eventos, confraternizações e 
festividades, a bebida quente aumentará a temperatura da Cervejeira e ela trabalhará 
para equilibrar a temperatura, podendo congelar as bebidas remanescentes.

Zona de Resfriamento
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Conectando ao APP Evol Smart
Este recurso está disponível apenas nos modelos com Wi-Fi. O aplicativo Evol Smart permite 
que você se comunique com a adega ou cervejeira usando um smartphone com sistema iOS ou
Android. 

Download
Em uma loja de aplicativos (Google Play Store ou App Store da Apple), encontre o aplicativo  
Evol Smart.Faça o download e instale o aplicativo no seu smartphone.
O aplicativo está sujeito a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.

Antes de conectar o aplicativo
1. Verifique a distância entre a adega ou cervejeira e o roteador sem fio (rede Wi-Fi).
- Se a distância entre o produto e o roteador sem fio for muito longa, a força do sinal será 
fraca. Pode-se levar um tempo para se registrar ou a conexão pode falhar.

2. Desligue os Dados móveis ou Dados de celular do seu smartphone.

Observação
- Para verificar a conexão Wi-Fi, certifique-se que o ícone Wi-Fi no painel de controle da adega 
ou cervejeira está acesso.
- Módulo de Wireless, LAN: Este produto contém a placa WBR3, código de Homologação 
ANATEL 04004-20-11765
- O aparelho suporta apenas roteadores com frequência de 2,4 GHz. Para verificar a 
frequência do roteador, contate seu provedor de Internet ou fabricante do roteador.
- A Evol não é responsável por qualquer problema com a rede ou defeitos, mau 
funcionamento ou erros causados pela conexão da rede.
- Se o aplicativo apresentar problemas para conectar à rede Wi-Fi, pode ser que esteja muito 
longe do roteador. Adquira um repetidor de Wi-Fi para melhorar a força do sinal.
- A conexão do Wi-Fi pode não conectar ou pode ser interrompida devido ao ambiente da 
rede doméstica.
- A conexão e rede pode não funcionar apropriadamente dependendo do provedor de 
serviço de internet.

Registro Inicial da adega ou cervejeira
Execute o aplicativo Evol Smart e siga as instruções para registrar o aparelho.

Novo registro em smartphone
Pressione e segure o botão Wi-Fi por 3 segundos para desligá-lo temporariamente. Execute 
o aplicativo Evol Smart e siga as instruções para registrar o aparelho.

Observação
Para desabilitar a função Wi-Fi, pressione e segure o botão Wi-Fi por 3 segundo. O ícone 
apagará.
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3. Conecte seu smartphone ao roteador sem fio (Rede Wi-Fi com frequência de 2,4 GHz).

04004-20-11765
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e 

não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



PROBLEMAS COM SUA ADEGA OU CERVEJEIRA

Você pode resolver muitos problemas comuns da adega e cervejeira
facilmente, economizando o custo de uma possível chamada de serviço. Antes de ligar para 

assistência técnica siga as instruções abaixo.

Guia de solução de problemas

Problema

 

Possível causa

 

Adega ou Cervejeira não funciona.

 

Não conectado

 

na tomada de energia.
O aparelho está desligado.
O disjuntor desativou.

Adega ou Cervejeira não está 

 

V
temperatura.

 

O ambiente externo pode exigir uma 

A
A porta não está completamente fechada.
A borracha de vedação da porta não fecha 

A temperatura ambiente está do 
o normal.  
Sobrecarga do gabinete
A
A porta não está completamente fechada.
O controle de temperatura não
corretamente.

 A borracha de vedação

 
da porta não fecha

A luz não funciona Não conectado na tomada de energia.
O disjuntor desativou.

 

A

 

O botão da luz está "OFF"
Vibração V sua Adega ou Cervejeira está 

nivelada.

 

Muito ruido uxo do gás, o 

 

borbulhar.

 

A contração e expansão das paredes internas 
podem causar ruídos de estalo e trepidação.
A sua Adega ou Cervejeira não está nivelada.

A porta não fecha corretamente A sua Adega ou Cervejeira não está nivelada.
A porta estava invertida e não foi instalada 
corretamente.
A junta está suja.
As prateleiras estão fora de posição.

Sudação no vidro da porta Locais com a umidade do ar elevada.
Limpe a sudação com um pano limpo e seco.
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NOSSOS PRODUTOS ESTÃO NO SKETCHUP
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Evol Eletrodomésticos do Brasil Ltda

www.evol.com.br
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