
TEMPERATURA
3 seg

LIGA / DESL.

ILUMINAÇÃO

DUAL-ZONE

5°C - 10°C

10°C - 18°C

TEMPERATURA

3 seg
LIGA / DESL.

ILUMINAÇÃO

SUPERIOR

INFERIOR

Usando a Adega
COMO OPERAR O PAINEL DE CONTROLE
O seu produto possui funções especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações 
no seu dia a dia. 

Painel de controle (BZB51 / BZB33)

Liga/Desliga da
adega de vinhos,

pressionando por 3 
segundos

Temperatura do 
compartimento
superior 05 - 10 °C

Tecla aumentar/diminuir
a temperatura Superior

Liga/Desliga 
iluminação

Temperatura do 
compartimento

inferior 10 - 18 °C
Tecla aumentar/diminuir 
a temperatura Inferior

Painel de controle (BZB28)

Liga/Desliga da adega de 
vinhos, pressionando por 

3 segundos

Temperatura do 
Compartimento 
5 - 18 °C 

Tecla aumentar
a temperatura

Liga/Desliga 
iluminação

Tecla diminuir
a temperatura
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AJUSTE DE TEMPERATURA
As adegas BZB51 e BZB33 (Dual Zone) 
possuem 2 compartimentos com controle 
de temperaturas independentes para 
armazenar tipos diferentes de vinhos.
A adega BZB28 (Single Zone) possui
apenas 1 compartimento.

• A adega de vinho memoriza e salva 
o último ajuste de temperatura, em 
caso de falta de energia, a unidade 
climatizada mostrará a última 
temperatura escolhida após religar a 
mesma.

Para ajustar as temperaturas dos 
compartimentos, siga as instruções a 
seguir:

Compartimento Superior
(modelos BZB51 / BZB33)

Selecione a temperatura desejada do 
compartimento “superior” usando a tecla

Para ligar ou desligar 
sua adega pressione 
a tecla “Liga/Desliga” 
por 3 segundos.

Compartimento Inferior
(modelos BZB51 / BZB33)

Selecione a temperatura desejada do 
compartimento “inferior” usando a tecla

Compartimento Único
(modelo BZB28)

Selecione a temperatura desejada 
do compartimento, usando as teclas

Para ligar ou desligar 
sua adega pressione 
a tecla “Liga/Desliga” 
por 3 segundos.

Importante:
• Após fazer o ajuste, o visor irá 

automaticamente mostrar a 
temperatura desejada.

• A temperatura da adega pode 
variar de acordo com as condições 
do ambiente e da quantidade de 
abertura de portas.

ILUMINAÇÃO INTERNA
(modelo BZB51)

Para redução de consumo de energia, as
luzes da adega de vinho desligarão 
automaticamente após 10 minutos com a 
porta fechada.

• Caso haja a necessidade de manter 
as luzes acesas, pressione o botão de 
iluminação        por 5 segundos.

 O display mostrará “LP” por  4 segundos,
 e então voltará a mostrar a temperatura. 

A partir desse momento as luzes 
permanecerão acesas, até que o botão de 
iluminação         seja  pressionado. 

• Para retornar ao modo de iluminação 
automático, pressione o botão de 
iluminação        por 5 segundos.

 O display mostrará “LF” por 4 segundos, 
e então  voltará a mostrar a temperatura. 
Nesse momento o sistema de iluminação 
retorna para o modo automático.

TEMPERATURA

SUPERIOR

3 seg
LIGA / DESL.

TEMPERATURA

INFERIOR

3 seg
LIGA / DESL.
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ILUMINAÇÃO INTERNA
(modelos BZB33 / BZB28)

Para redução de consumo de energia, 
as luzes da adega de vinho desligarão 
automaticamente após 10 minutos com a 
porta fechada. 

• Caso haja a necessidade de manter 
as luzes acesas, pressione o botão de 
iluminação        por 5 segundos.

 O display mostrará “LP” por 4 segundos, 
e então  voltará a mostrar a temperatura. 
A partir desse momento as luzes 
permanecerão acesas,  até que o botão 
de iluminação        seja pressionado.  

• Para retornar ao modo de iluminação 
inicial, pressione o botão de iluminação                
por 5 segundos. O display mostrará 
“LF” por 4 segundos, e então  voltará 

a mostrar a temperatura. Após o 
fechamento da porta, a luz apagará em 
10 minutos.
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Importante:
• Sua adega foi desenvolvida 

exclusivamente para o armazenamento 
de garrafas de vinho e espumantes. 
Não armazene alimentos ou outros 
líquidos, visto que as temperaturas 
internas não são adequadas para esse 
fi m.

• Procure abrir a porta somente o 
tempo necessário para colocar ou 
retirar as garrafas.

 Dessa forma, você estará reduzindo o 
consumo de energia e melhorando o 
desempenho do seu produto.

PRATELEIRAS PARA GARRAFAS 
(modelo BZB51)

Seu produto possui 5 prateleiras de madeira, 
tendo capacidade de armazenamento de 8 
garrafas por prateleira, além de oferecer um 
espaço na parte inferior, também com uma 
capacidade de mais 11 garrafas, totalizando 
51 garrafas na sua adega.

Todas as prateleiras da adega permitem o 
armazenamento de garrafas com até
76,4 mm de diâmetro, podendo variar entre 
vinhos e espumantes.

Componentes da Adega

76,4 mm

8
+
8
+

8
+
8
+
8
+
11
=
51

Carregando a adega

Para carregar seu produto, puxe a prateleira, 
carregue conforme imagem e então empurre 
até ouvir um “clique”.
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PRATELEIRAS PARA GARRAFAS 
(modelo BZB33)

Seu produto possui 5 prateleiras aramadas, 
tendo capacidade de armazenamento de 5 
garrafas por prateleira, além de oferecer um 
cesto na parte inferior também com uma 
capacidade de mais 8 garrafas, totalizando 
33 garrafas na sua adega.

Todas as prateleiras da adega permitem o 
armazenamento de garrafas com até
76,4 mm de diâmetro, podendo variar entre 
vinhos e espumantes.

76,4 mm

PRATELEIRAS PARA GARRAFAS 
(modelo BZB28)

Seu produto possui 6 prateleiras aramadas, 
tendo capacidade de armazenamento de 4 
garrafas por prateleira, além de oferecer um 
espaço na parte inferior também com uma 
capacidade de mais 4 garrafas, totalizando 
28 garrafas na sua adega.

Todas as prateleiras da adega permitem o 
armazenamento de garrafas com até
76,4 mm de diâmetro, podendo variar entre 
vinhos e espumantes.

76,4 mm
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5

+

5
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8
=
33

4
+
4
+
4
+
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+
4
+
4
+
4
=
28


