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Obrigado por adquirir a Adega de Vinhos Gallant, um produto 

desenvolvido para gerar maior conforto em seu lar aliado a qualidade, 

segurança, eficiência e inovação.

Para uma maior proteção do seu produto, sugerimos o 

preenchimento das seguintes informações abaixo para caso de 

alguma eventualidade não seja possível encontrar a nota fiscal ou a 

mesma esteja ilegível após algum tempo

Informações de registro

Local da compra do produto

 Nome da loja: __________________________

 Endereço:  _____________________________

 D a t a  d a  a q u i s i ç ã o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 N ú m e r o  N o t a  F i s c a l :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Nota: 

O símbolo ao lado e a palavra Nota indica pontos de interesse especial para 

manutenção ou operação mais eficientes. A não observância destas 

recomendações pode acarretar  na perda de rendimento, diminuição da vida 

útil e até danos ao produto.
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Parabéns, você adquiriu um produto que é resultado do conhecimento que há 
23 anos desenvolve o Grupo Infoar.

A Gallant chega ao mercado de eletrodomésticos e refrigeração para trazer 
mais qualidade e sofisticação ao seu negócio e lar.

Uma linha inteligente de ares condicionados, coifas, cooktops, fornos, micro-
ondas, adegas, cortinas de ar, suportes e refrigeradores industriais.

Este manual de instruções contém informações importantes, incluindo 
pontos de segurança, conservação e instalação, que lhe permitirá desfrutar 
ao máximo o aparelho. Por favor, mantenha-o em um lugar seguro para que 
ele fique facilmente disponível para consulta futura, para você ou qualquer 
pessoa que não esteja familiarizada com o funcionamento deste aparelho.

Leia o manual antes de utilizar o seu produto Gallant pela primeira vez.

Caso necessite, temos também um departamento de Assistência Técnica 
sempre disponível para lhe atender.

Embora saibamos que segurança é antes de tudo uma questão de 
conscientização e bom senso, apresentamos neste manual uma série de 
cuidados a serem tomados na utilização da adega de vinhos Gallant.

Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de risco. 
envolvidas na operação e manutenção do equipamento, tornando-se 
necessário o bom senso do usuário.

Atente sempre para os símbolos descritos abaixo. Quando aparecer no 
manual dê atenção especial às instruções dadas.

Atenção!

O símbolo ao lado e a palavra Atenção! identificam instruções que, se não 

observadas, representam risco de acidentes com danos pessoais de 

consequência imprevisíveis.

Encontram-se localizados em seu aparelho alguns adesivos com advertência 
(alertas e/ou orientações técnicas) que envolvem segurança.

Nota:

Obedeça e jamais descarte estes adesivos:

1. Introdução 2. Recomendações de segurança

2.1 Símbolos e advertências utilizadas neste manual

Adega de Vinhos GallantAdega de Vinhos Gallant

2.2 Adesivos de advertência e ações de segurança
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3. Conhecendo a sua adega de vinhos

A  adega Gallant funciona através de um sistema eletrônico  de refrigeração, 
sendo composto por placa Peltier, um cooler e dissipadores de calor de 
alumínio.

As adegas de vinho Gallant são as melhores soluções para quem gosta de 
vinhos e não tem onde guardá-los e preservá-los com segurança, ao mesmo 
tempo em que decoram o seu ambiente. 

Adegas de vinho com sistema eletrônico (termoelétrico) são muito 
silenciosas, sem vibração e praticamente livre de manutenção.

Elas são amigáveis ao meio ambiente, visto que não trabalham com gases 
refrigerantes os quais muitas vezes são nocivos à camada de ozônio.

O sistema termoelétrico proporciona uma estável e lenta alteração de 
temperatura, evitando o impacto térmico sobre seu vinho.

O sistema pode reduzir a temperatura interna do aparelho em até 11ºC em 
relação a temperatura do meio ambiente. Portanto o ideal é que a adega não 
seja instalada dentro de móveis ou em locais de pouca ventilação.

Atenção!

A utilização do produto em desacordo com as orientações deste manual 

acarreta na perda da garantia.
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11. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de 
experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções 
referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança.

12. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não 
estejam brincando com o aparelho. 

Nota!

Antes de conecta-lo a corrente 
elétrica, desenrole todo o cabo de 
força.

13. Nunca limpe o aparelho com líquidos inflamáveis ou abrasivos. Além de risco 
de incêndio e explosões, irá afetar a pintura e as peças plásticas de sua adega. 
Use sempre um pano levemente umedecido no corpo de sua adega 
externamente ou internamente.

14. Se a adega sofrer uma queda e/ou apresentar problemas de funcionamento, 
acione a Assistência Técnica Autorizada Gallant. Em hipótese alguma tente 
desmontar e reparar adega. Toda a substituição de alguma peça danificada deve 
ser realizada somente através do serviço autorizado Gallant.

15. Nunca utilize o cabo de alimentação para puxar e tracionar sua adega.
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1. Sacos plásticos, grampos, invólucros e materiais de embalagem devem ficar 
longe do alcance de crianças e de animais, para evitar riscos de asfixia e outros 
acidentes que esses tipos de resíduos possam provocar, quando usados como 
brinquedo.

2. Certifique-se que as tomadas a serem utilizadas estejam em bom estado e 
evite usar extensões, tomadas múltiplas e/ou adaptadores. Uso de acessórios 
pode prejudicar o aparelho, além do risco de ocasionar acidentes elétricos.

3. Não ligue a adega de vinhos se o cabo de alimentação estiver danificado. 
Quando isso acontecer, procure uma Assistência Técnica Autorizada para a 
troca. Como o cabo de alimentação é normatizado pelo INMETRO, ele deverá 
ser substituído por um conjunto fornecido pelo fabricante ou pela Assistência 
Técnica Autorizada.

 Atenção!

Para reduzir e evitar riscos de incêndio, choques elétricos e/ou 
acidentes quando estiver instalando e/ou usando a sua cortina 
de ar, siga estas precauções básicas.

4. Não submergir o cabo de alimentação e o plugue em água ou outro líquido.

5. Nunca permita que o cabo de alimentação ou o plugue entrem em contato 
com superfícies quentes ou cortantes.

6. Nunca desligue a adega puxando o cabo de alimentação.

7. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.

8. Sempre desconecte a adega da rede elétrica para limpeza ou reparos, 
retirando completamente o plugue da tomada.

9. Este é um aparelho certificado e como tal, o cabo de alimentação está 
equipado com plugue de 03 pinos, em acordo com o padrão brasileiro previsto 
na norma NBR 14136, sendo o terceiro pino o de aterramento. A finalidade 
deste sistema é minimizar a possibilidade de curtos-circuitos e choques 
elétricos. Nunca remova o pino terra do plugue, procure adequar sua tomada 
para conectar o mesmo.

10. Produtos inflamáveis, tais como latas de aerossol com um propulsor, nunca 
devem ser armazenados no interior ou próximos da adega, pois os vapores 
podem causar incêndio ou explosão.

4. Precauções e instruções de segurança
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Atenção!

Leia e siga todas as instruções contidas neste manual, antes de 
usar a sua adega de vinhos Gallant. Guarde o manual para futuras 
referências. 

4. A adega de vinhos será acionada assim que o plugue do cabo de alimentação 
for conectado à tomada. Ela não possui chave liga e desliga.

5. Este é um produto que não deve ser utilizado ou instalado ao ar livre e em 
locais com incidência direta da luz solar, assim como em circunstâncias de 
alta umidade ou acessível à chuva.

7. Ela também não foi projetada para ser instalada em garagens ou porões.

8.Também não instale a Adega nas imediações de fontes de geração de calor, 
como fogões, aquecedores, radiadores, etc. A proximidade de fontes de calor 
pode aumentar o consumo de energia elétrica e o aparelho pode não funcionar 
corretamente.

9. Para o perfeito funcionamento da Adega Gallant, assegure-se que ambas as 
laterais estejam a uma distância mínima de 10 centímetros e a parte traseira a 
uma distância mínima de 15 centímetros afastados das paredes. Esta distância 
é necessária para a correta circulação de ar no processo de troca de calor que a 
mesma faz com o ambiente, assim como fazem todos os refrigeradores.

10. Recomendamos instalar a sua Adega em local dentro de sua casa 
onde a temperatura ambiente tenha uma variação de 12°C até 25°C. Esta 
faixa de temperatura é importante para a Adega atingir seu pleno 
desempenho. Em dias muito frios ou muito quentes, é normal que a sua 
Adega não consiga atingir a temperatura programada no painel frontal. 
Isso é normal e trata-se de uma particularidade do sistema de refrigeração 
termoelétrico e não um defeito do seu aparelho. Por isso a recomendação 
de instalar a sua Adega em local onde o ambiente varie entre 12°C e 25°C.

11. Dentro desta faixa de temperatura ambiente e seguindo-se as demais 
recomendações de instalação, a Adega tem condições de reduzir em até 
11°C a temperatura interna. 

12.  Limpe as superfícies das áreas internas com água morna e um pano macio.

Nota!

Esta adega de vinhos é projetada para uso doméstico, interno e não 
comercial.

1. Esta adega de vinhos é projetada e fabricada para armazenar garrafas de 
vinho, devendo ser somente utilizada com este fim específico.  Nunca use, 
portanto, sua adega de vinhos para armazenar qualquer outro tipo de produto, 
principalmente alimentos. 

2. Não use o topo da adega de vinho como local para armazenar outro aparelho 
ou materiais.

3. Quando acabar o ciclo de vida de sua adega de vinhos e dispuser do aparelho, 
faça o conscientemente. Remova o circuito eletrônico, portas e prateleiras e 
entregue o aparelho em local habilitado pelo órgão de meio ambiente do seu 
município para descarte de produtos eletrônicos. Pratique sustentabilidade e 
consciência ambiental. 

1. Após retirar a adega de vinhos de sua embalagem, certifique-se que ela esteja 
em boas condições. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa 
Assistência Técnica ou nosso SAC.

2. Verifique se foram recebidas todas 
as par tes que compõem este 
produto: 01 aparelho e 01 manual de 
instruções. 

3. Verifique a tensão da rede da sua 
residência e de seu aparelho antes 
de conectar à rede elétrica.
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5. Precauções específicas para seu aparelho

6. Instalando seu aparelho
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1. Nunca opere a Adega de Vinhos com as mãos molhadas, em uma 
superfície úmida ou na água. Risco de choques elétricos.

2. Depois de conectar o plugue na tomada, ajuste a temperatura 
desejada e aguarde de 2 a 3 horas para colocar as garrafas.

3. Você pode selecionar a configuração no indicador de temperatura 
para Celsius ou Fahrenheit, pressionando o botão. Celsius ou 
Fahrenheit.

Configurando a temperatura controlada

Você pode ajustar a temperatura como você deseja pressionando o 
botão      ou       .

A temperatura que você deseja definir aumentará 1°C ou 1°F se você 
apertar o botão para cima uma vez, o contrário ocorrerá - a temperatura 
vai diminuir 1 °C ou 1 °F, se você apertar o botão para baixo uma vez.

Atenção!

Dependendo da temperatura ambiente e da umiãade relativa do ar, 
podem ocorrer a formação de gotículas de água na porta de sua 
Adega. Isto é perfeitamente normal.

Ÿ
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7. Operando a Adega de Vinhos

4. A faixa de temperatura na qual esta Adega opera, está de acordo com 
as temperaturas recomendadas para armazenamento e conservação 
de vinho tinto, ou seja, dos 11°C aos 18°C.

5. A temperatura pode ser ajustada para temperaturas mais baixas ou 
mais altas, de acordo com o vinho que você irá armazenar e preservar. 
Na composição do conteúdo entre vinhos brancos e vinhos tintos, a 
temperatura média recomendada é de 13°C-17°C. Esta é uma adega 
ideal para vinhos tintos. Verifique, abaixo, a tabela de temperaturas 
referência para a conservação dos seus vinhos.

6. Nestes casos, recomenda-se armazenar o vinho branco nas 
prateleiras inferiores e o vinho tinta nas prateleiras superiores.

7. Exposto a uma temperatura menor do que 8°C, o liquido não matura e 
se for maior do que 18°C matura rapidamente, sem desenvolver o 
aroma nobre tão apreciado. Alterações de temperatura muito bruscas, a 
bebida perde o seu aroma genuíno.

8. Quando em uso, após retirar ou colocar vinhos, feche imediatamente 
a porta, assim a temperatura não se elevará drasticamente. Ela reinicia 
o processo de resfriamento lento, evitando o choque térmico nos vinhos 
armazenados.

Tabela prática

Existem divergências entre os principais autores quando se trata de 
definir a melhor temperatura para consumo de cada tipo de vinho. De 
modo geral, podemos utilizar a tabela de temperaturas abaixo como 
guia.

.
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1. Retire os vinhos e as prateleiras do seu interior e limpe as superfícies 
internas com pano macio, levemente umedecido em água morna. Não 
use qualquer detergente ou produto químico, seja qual for.

2. Para a porta de vidro e o display, caso o pano umedecido não seja 
suficiente, poderá ser utilizado produto específico indicado para a 
limpeza de vidros.

Atenção!

Sempre retire o plugue da tomada quando proceder a limpeza de 
sua Adega de Vinhos Gallant

3. Recoloque as prateleiras, reconecte o plugue à tomada e aguarde 
alguns minutos antes de repor as garrafas de vinho na adega.

4. O produto é equipado com lâmpada LED, não requerendo, 
substituição periódica.

8. Manutenção e limpeza da sua Adega de Vinhos 10. Solução de problemas
      Antes de chamar a Assistência técnica
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9. Especificações técnicas

MODELO GAd08P1ZB-Pt127 GAd08P1ZB-Pt220 GAd08P1ZA-Pt127 GAd08P1ZA-Pt220 GAd12P1ZA-Pt127 GAd12P1ZA-Pt220

VOLUME (Litros) 25 25 25 25 35 35

CAPACIDADE 8 garrafas 8 garrafas 8 garrafas 8 garrafas 12 garrafas 12 garrafas

TENSÃO ENTRADA 127 V 220 V 127 V 220 V 127 V 220 V

TENSÃO SAÍDA 12 V - CC 12 V - CC 12 V - CC 12 V - CC 12 V - CC 12 V - CC

FREQUENCIA 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

POTENCIA 70W 70W 70W 70W 70W 70W

DIMENSOES ADEGA (H x L x P) 430 x 535 x 285 mm 535 x 430 x 285 mm 260 x 505 x 475 mm 260 x 505 x 475 mm 260 x 495 x 650 mm 260 x 495 x 650 mm 

DIMENSOES EMBALAGEM (H x L x P) 475 x 590 x 320 mm 475 x 590 x 320 mm 305 x 490 x 555 mm 305 x 490 x 555 mm 305 x 550 x 665 mm 305 x 550 x 665 mm 

PESO LÍQUIDO (SEM EMBALAGEM) 10,72 kg 10,72 kg 9,80 kg 9,80 kg 12,28 kg 12,28 kg

PESO BRUTO (COM EMBALAGEM) 12,72 kg 12,72 kg 11,28 kg 11,28 kg 14,28 kg 14,28 kg

TEMPERATURA AMBIENTE IDEAL PARA OPERAÇÃO < 25°C < 25°C < 25°C < 25°C < 25°C < 25°C



11. Diagrama Elétrico

16 17
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12. Modelos de aparelhos 

GAd08P1ZB-Pt127

GAd08P1ZB-Pt220

GAd08P1ZA-Pt127

GAd08P1ZA-Pt220

GAd12P1ZA-Pt127

GAd12P1ZA-Pt220
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