/conectividade
A cervejeira conta com um aplicativo exclusivo.
Com ele você poderá controlar seu produto de onde
estiver e ainda conseguirá visualizar seu estoque
e até comprar mais cervejas sem sair de casa.
O aplicativo smartbeer_ está disponível
na App Store (iOS) e Play Store (Android).

No aplicativo, você deve seguir um passo-a-passo
para configurar seu produto.

conecte-se
/gerencie seu
estoque

/estoque mínimo

De onde estiver, você poderá
acompanhar seu estoque de
cervejas. A visualização é por
níveis de armazenamento e o
valor aproximado é convertido
para três tipos de recipientes.

Defina um estoque mínimo
para a sua smartbeer_ e
receba notificações quando
sua cerveja estiver acabando.

/compras

/happy hour

O aplicativo conta com lojas
credenciadas que estarão
prontas para te atender.

Acione essa função em
momentos de uso intenso,
para manter sua cerveja
gelada mesmo com diversas
aberturas de porta.

*Verificar a disponibilidade das
lojas na sua região.

As telas estão sujeitas a alterações de layout
conforme novas versões do app forem realizadas

/guia rápido completo
Faça dowload do app, em caso de dúvida, acesse:
www.consul.com.br/atendimento e siga as instruções.

/funções do produto
Liga/Desliga a luz interna e Trava/Destrava o painel
Porta aberta
Indicativo de
painel travado

Temperatura escolhida
Função happy hour

Indicativo de
conexão com
o servidor

-88
20,

Indicativo de
conexão Wi-Fi

Indicador de
temperatura*
Controle de
temperatura

Intensidade da
conexão Wi-Fi

*O indicador de temperatura
mostra que a cervejeira está
buscando a temperatura
escolhida.

dicas
Recomenda-se manter o produto ligado por
pelo menos duas horas antes de abastecê-lo.

Para armazenar latas e garrafas maiores, você
poderá remover as prateleiras.

Para melhorar a performance do produto,
evite encostar latas e garrafas nas laterais
internas do produto.

Cuidado para armazenar cervejas sem álcool
e outras bebidas. Elas podem congelar ou até
estourar.

Certifique-se de que a cervejeira está nivelada (não
trepida e nem balança).

Para garantir o máximo potencial, mantenha
a cervejeira sempre ligada.

Mantenha as cervejas, pelo menos, 24h antes
do consumo dentro da cervejeira.

/pequenos problemas
Alguns problemas podem ser resolvidos facilmente. Saiba como no quadro abaixo:

Problema

Refrigeração
insuficiente

Não está
conectando

Provável Causa

Solução

A circulação de ar está sendo dificultada

Redistribua as cervejas, evitando sobrecarregar
as prateleiras. Não cubra as prateleiras com toalhas

Controle de temperatura na posição incorreta

Verifique dicas de ajuste da cervejeira, conforme o item
“controle de temperatura” deste guia rápido

Senha do Wi-Fi incorreta

Verifique se a senha inserida está correta

Sem permissão de acesso à rede Wi-Fi

Verifique nas configurações do roteador Wi-Fi se o acesso está
permitido apenas a dispositivos cadastrados (MAC Address
Filtering). Consulte o manual do usuário do roteador Wi-Fi

Roteador Wi-Fi inoperante

Desligue e ligue o roteador Wi-Fi e tente novamente
se conectar à rede Wi-Fi

Função Wi-Fi da cervejeira inoperante

Desligue e ligue a função Wi-Fi da cervejeira e verifique
se a rede Wi-Fi é detectada

O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance,
ao embutir a cervejeira em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.
Alguns ruídos como estalos, sons de motor, água escorrendo, ventilador e expansão
de gás são comuns e podem acontecer regularmente, então, não se assuste!

